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VERVOLG
VAN HET

HISTORISCH BERIGT
DEZER

M A A T S C H A P P IJ,

VAN DEN JA RE 1828—1830.

PROGRAMMA
VOOR HET JAAR 1828.

De Hollandfche Maatfchappij der Wetenfchappen te Haar^
lem , hield hare vijf en zeventigfte jaarlijkfche Vergadering op
17 Mei. De preüderende Directeur Mr. j. p. van vvicke-
vooRT CROMMELIN verzochc den Secretaris verflag te doen van
hetgeen bij deze Maatfchappij, federt de laatfte Algemeene
vergadering van 1827^ was ingekomen. Hieruit bleek het

,

betreffende

NATUURKUNDIGE WETENSCHAPPEN.

I. Dat op de vraag : — „ Hoedanig is de werking der dier-

„ lijke kool in het zuiveren en ontkleuren van vele vochten

„ door dezelve? In hoe verre verfchilt deze werking van die

„ der plantenkool , en in welke gevallen verdient de eene

„ boven de andere de voorkeur ? Hoe moet de dierlijke kool

^ tot het onderfcheiden gebruik bereid worden, en welke zijn

5, de kenmerken , die eene goed bereide dierlijke kool doen

y, kennen ?" — was ingekomen een antwoord in het Hoog-
duitsch

, geteekend : Sola experimenii ope , &c. , en een ge-
fchrift in het Nederduitsch van 6 bladz. 4"., geteekend:
Tot nut en gemak. Men vond goed het antwoord , in de Hoog-

*
duit-



II HIS^TORISGH ^BERIGT

dnitfche verhandeling vervat , met den gouden eerprijs te be-
kroonen, doch m de vertaling het overtollige daarvan af te

laten. Bij de opening van het billet bleek hiervan schrijver

te zijn; august wilhelm buchner , Apotheker te Maintz.
Deze vraaj!; is oij^gegev^n

,

door den Hoogleeraar ,.c^ o. c« rein*
^WARDT ^ in. de Verüjp4.erina.i¥gtnJ'VQo;-d^,^,aan »\vj)Èn (^adeljjlvf, yoj-
gens den regel , door den Secretaris de ziiveren eerpenning werd
ter hand gefield.

II. Dat op de vraag N°. X van het Programma van 1827,
betreffende de zuivering van drinkwater van loodoplosfingen , door

ivoor of beenzwart — was ingekomen een antwoord in het

Hoogduitsch
^

geteekend : . Der Chemie verdanken in neuerer

zeit , &c.'en een g:eschrift' in het Nederdiiitsch , van 4 bladz.

4^., geteekend: Tot algemeen welzijn. Men befloot in het

Progamma de verdienften van het Hoogduitfche antwoord te

erkennen, en den bekwamen fchrijver uit te noodigen zijn

ftuk meer volledigheid te geven , door ter verbetering van

hetzelve in acht te nemen de aanmerkingen , daarop gevallen,

waarvan hij , onder een op te geven adres, kopij verkrijgen

kan, en aan den fchrijver den uitgeloofden eerprijs toe te

zeggen , wanneer hij aan dit antwoord , bij de vereischte ver-
betering, genoegzame volledigheid zal gegeven hebben.

III. Dat op de vraag: — „ Daar er nog veel duisterheid

^ en verfchil van gevoelens plaats heeft omtrent de gewes-

^ ten , waarheen zich de bij ons bekend gewordene trekvo-

„ geh begeven, verlangt de Maatfchappij bijeengebragt te zien,

„ al hetgeen daaromtrent bij ondervinding of door verbalen

„ van wel geloofwaardige fchrijvers is bekend geworden" —
was ingekomen een antwoord in het Hoogduitsch, geteekend:

Fre^ von Tadel zu fe'jn , &c. en een in het Nederduicsch , ge-
teekend: Quam multae glomerantur aves ^ &c. Men oordeelde
het Hoogduitiche antwoord waardig met den gouden eerprifs

en de premie van f 150 bekroond te worden. Bij de opening
van het billet bleek hiervan fchrijver te zijn : herman schle-
GEL, Adjunct bij het Koninklijk Natuurhistorisch JMufeum te

Leyden,
Deze vraag was naamloos ontvangen.

IV". Dat op de vraag: — ^ Wat weet men thans van de

„ Natuurlijke Historie der trekvisfchen ? Welke visfchen zijn

^ als zoodanig bekend geworden? Welke is de (trekking van

^ hunnen loop, derzelver aanvang en einde, en welke bij-

^ zonderheden heeft men daaromtrent verder opgemerkt?** —
was ingekomen een antwoord in het Nederduitsch , getee-
kend : Cedere fquamigeris , &c. Men bevond , dat dit antwoord ,

wegens onkunde omtrent dit onderwerp , niet in aanmerking
kende komen , en men vond goed de vraag te herhalen , om
beantwoord te worden voor i Januarij 1830, met deze bij-

voeging:
Men
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Men verlangt her een en ander bijzonderlijk van die visfchen te

weten, die tot Ipijzen of eenig ander nuttig gebruik verllrekken.

V. Dat op de vraag : — Naardien , bij langdurige hooge
rivierflanden , veelmaals vele gevaarlijke verzakkingen , langs

meest alle de rivierdijken der Noordelijke Provinciën, zich

hebben vertoond, en hec van belang is, dat degenen, aan wie
vervolgens de verdediging der dijken zal worden toevertrouwd,

gereedelijk , volkomen en nrauwkeurig met de middelen kun-

nen bekend worden , welke moeten worden aangewend, om
de gevolgen dezer onheilfpellende verfchijnfelen voor te ko-
men , wordt gevraagd : „ Welke zijn de beste en meest ge-

fchikte middelen , om , wanneer zich verzakkingen en gevaar-

lijke doorkwellingen ann de dijken vertoonen , derzelver

voortgang te fluiten, en derzelver gevolgen voor te komen ?"—

-

was ingekomen een antwoord A in het Nederduitsch , getee-

kend : ^ccoutumés ^ braver Vocean , &c. en een gefchrift B ,

van IQ bladz. , geteekend : Door onderzoeking, hetgeen niet

den naam van een antwoord verdient. Men oordeelde het

antwoord A den gouden eerprijs waardig. Daar echter op
hetzelve aanmerkingen gevallen zijn , die , aan den fchrijver

medegedeeld wordende , ter verbetering van hetzelve kunnen
verftrekken , befloot men den fchrijver nit te noodigen die

aanmerkingen , waarvan hem affchrift zal gezonden worden

,

ter verbetering van zijn fruk , in overweging te nemen, en
hem de premie toe te zeggen , wanneer hij door de Advi-
feurs zal geoordeeld worden aan den wensch der Maatfchappij

ten dezen opzigte voldaan te hebben. Bij de opening van
het billet bleek het, dat hiervan fchrijver is: frederik Wil-
lem coNRAD , Ingenieur van den Waterftaat der provincie
Noord-Braband te '5 Hertogenbosch,

De opgever dezer vraag is de Hoogleeraar g. moll, aan wien
nu, vola.ens den regel, de zilveren cerpenning werd toegekend.

VI. Dat op de vraag N°. XVI van het Programma 1827
(zie bl. 3.) over het ontjiaan van den hagel, en de waarfchijn-

lijkheid van het nut der hagelafleiders, waren ingekomen twee
antwoorden , waarvan A in het Nederduitsch is geteekend:
Ve Natuurkunde kan alleen bevorderd worden door proefneming
gen, en B in het Fransch , geteekend: Felix qui potuit &c.
Vermits in beide deze verhandelingen de voornaamfte deelen
dezer vraag grootendeels onbeantwoord gebleven zijn , befloot
men dezelve als onvoldoende ter zijde te leggen en de vraag
te herhalen voor een' onbepaalden tijd.

VIL Dat op de vraag N^. XVIII van het Programma 1827
(zie bl. 3 ) betreffende den chloorkalk als rottingwerend middel
befchouwd, en de beste wijze van denzelven met de minfle kosten

te verkrijgen

,

— was ingekomen een antwoord in het Fransch,
geteekend : Multa paucis. Men befloot dit antwoord , als al-

leen wel bekende zaken bevattende, ter zijde te leggen, en
* 2 de
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de vraag niet te herhalen, vermits aan dit onderwerp, federc

de uitfchrijving der vraag, thans genoegzaam licht is bijgezet.

VIII. iDat op de vraag: — „ Wat leeren de latere proef-

„ nemingen aangaande den aard van den kuifius of het vrucht-

„ baarmakend beflanddeel der gronden? Moet dezelve, zoo

^ als thans door velen wordt aangenomen, als een bijzonder

^ zuur befchouwd worden ? Waarin verfchilt dezelve van

„ de ulmine (thans almede door fommigen bastezuur genaamd)

^ en van de extractftofFe der gewasfen in het algemeen ? Zijn

^ de zoogenaamde humus-zuve verbindingen, vooral die met

^ kalk en potasch , werkelijk dienflig , om den groei der ge-

^ wasfen te bevorderen , en is het humus-zuve ijzer daarente-

^ gen nadeelig voor denzelven ? En in hoeverre kan men

^ thans uit de nadere kennis van den /lumus eenige landbouw-

„ kundige bewerkingen beter verklaren , of, ter verbetering

^ van dezelve , nuttige voorfchriften afleiden ?" — was inge-

komen een antwoord in het Nederdnitsch , geteekend: P/lgri-

culture esf une des Sciences Physiques ^ &c. Men oordeelde

dit antwoord den gouden eerprijs waardig. Bij de opening

van het billet bleek hiervan fchrijver te zijn: a. h. van der
BOON MESCH , Doccor in de Natuurlijke Wijsbegeerte en Lec-
tor in de Nacuurkunde te Leyden.

Deze vraag is opgegeven door den Hoogleeraar c. G. c. rein-
WARDT, in de vergadering tegenwoordig, aan wien dadelijk de
zilveren eerprijs door den Secretaris werd ter hand gefield.

IX. Dat op de vraag. — Daar de nadeelige uitwerking

van uitgedoofde en weder aanglimmende, of niet geheel door-
gebrande turf- of houtskolen op de dampkringslucht , veel

grooter is, dan die van wel doorgebrande kolen, waardoor

dezelve, in kleine befloten vertrekken, de zich daar in be-

vindende menfchen fpoedig in bezwijming doet vallen , en

vervolgens van het leven berooft, en die uitwerking niet wel

kan worden toegefchreven aan de geringe hoeveelheid kool-

zure lucht , die bij de aanglimming in korten tijd ontftaat

,

zoo wordt gevraagd : „ dat door proeven worde nagefpoord

,

aan welke oorzaak die nadeelige uitwerking der aanglim-

mende kolen , waardoor de dampkringsluèht in kleine ruim-

^ ten ter onderhouding van het menfchelijk leven zeer fpoe-

3', <^lig geheel ongefchikt wordt, zij toe te fchrijven." — was

ingekomen een antwoord van 9 bladz. 4*^. in het Neder-
dnitsch, geteekend: Onderzoek haart wetenfchap. Dit antwoord
geheel onvoldoende bevonden zijnde, beflooc men de vraag te

herhalen, om beantwoord te worden voor i Januarij 1830.

X. Dat op de vragen N°. III, V, XI en XII, van het

programma van 1827 , gefchriften , elk van zeer weinige

bladz., en alle van denzelfden hand, ontvangen zijn, welke
allen bij het eerfte inzien geoordeeld zijn geene aanmerking

te verdienen.

De

y>
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De Maatfchappij heeft goedgevonden de elf volgende onbe-
antwoord geblevene vragen te herhalen , om

TE BEANTWOORDEN VOOR I JANUARIJ 183O.

I. Daar de ondervinding leert , dat de zeegaten van Noord-
Holland , bijzonder met betrekking tot derzelver vaarwaters ,

aan beftendige verandering onderworpen zijn , zoo vraagt de
Maatfchappij: ^ Welk was de (laat dezer zeegaten bij den

„ aanvang van de zestiende eeuw , of zoo vroeg als men uit

„ voorhanden zijnde echte befcheiden en kaarten kan opma-

„ ken 5 vergeleken met derzelver tegenwoordige gefteldheid?

„ Welke gevolgen zijn uit deze vergelijking in de toekomst

„ te voorzien? En welke middelen kunnen dienllig zijn, om
„ die gevolgen , voor zoo verre dezelve geoordeeld mogten

^ worden nadeellg te zullen zijn, te voorkomen?"
II. Daar door het fcheikundig onderzoek der gewasfen

thans reeds een groot aantal van naaste of onmiddelijke be-

ftanddeelen der planten is bekend geworden, en het te voor-
zien is , dat dit aantal al meer zal toenemen ; daar echter

onder de Scheikundigen een groot verfchil heerscht van ge-

voelen, of vele dier naaste beftanddeelen flechts wijzingen

zijn van andere vroeger of meer bekende, dan wel of dezelve

ieder afzonderlijk , als eigen beftanddeelen moeten befchouwd
worden; zoo verlangt de Maatfchappij : „ Eene naauwkeurige

„ en op vaste duidelijke kenmerken gegronde verdeeling en

^ befchrijving der tot hiertoe bekende naaste of onmiddelijke

„ beftanddeelen der planten , en opgave tevens van het ge-

^ bruik , dat de later bekend gewordene beftanddeelen, of de

„ gewasfen , die dezelve bevatten , kunnen opleveren?"
III. „ Welke zijn de inmengfels, waardoor de verfchillen-

„ de waters in verfcheiden ftreken der Noordelijke Provinciën

„ van het zuiver regenwater onderfcheiden bevonden wor-
„ den? Welke van deze ingemengde of vreemde deelen zijn

„ bii ondervinding gebleken voor de gezondheid der men-
„ fchen nadeelig te zijn ? Voor welk huishoudelijk gebruik is

^ het eene water boven het andere , wegens de verfcheiden-

„ heid der ingemengde deelen, of boven het zuivere water

„ te verkiezen ?"

„ IV. « Is de zoogenaamde looillof (^tannin) , welke men
„ uit verfcheidene groeilloffen verkrijgt, een eigenaardig be-

yy ftanddeel der planten, of heeft men dien naam gegeven aan

„ verfchillende ftoffen , uit planten , getrokken , die de eigen-

„ fchap van zamentrekkend (astringent') te zijn en tot het

„ looijen te kunnen dienen , met elkander gemeen hebben ?

,, Hoe kan men de looillofFen uit de verfchillende gewasfen,

„ die dezelve bevatten, het zuiverst verkrijgen, en doorwel-
„ ke proefmiddelen kan men weten, dat zij geheel onvermengd
„ en aan elkander volkomen gelijk zijn ? Welke is het gereed,

* 3 „ fte
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^' fte middel, om, door middel van indigo of andere groeiftof-

„ fen met zuren te bewerken , looiftolFen voort te brengen ,

„ en waarin deze artificiële looiftof van de natuurlijke onder-

„ fcheiden ? Zouden ook deze niet wel foortgelijke zamen-

„ gefielde ftofFen zijn? En indien men door nader onderzoek

„ tot meer volledige kennis van' de verfchillende looiftoffen

„ gerake, van welke nuttigheid zal dan dezelve kunren zijn,

„ zoo voor de verfchillende trafijken of handwerken , als

„ voor het gebruik, hetwelk daarvan in de geneeskunst wordt

„ gemaakt?"
V. „ Hoe verre kent men thans den aard en de oorzaken

„ der verrotting van dierlijke en plantaardige zelfftandigheden,

„ en de middelen, die het meest gefchikt zijn, om , naar de
„ verfchillende oogmerken ^ de verrotting voor te komen ?"

VI. „ In hoe verre is, na den leeftijd van haller, de beoefening

„ en uitbreiding van de natuurlijke historie der dieren, en voor-

„ al der vergelijkende ontleedkunde, aan de Phyfiologie of

„ Natuurkunde van den mensch in het algemeen dienftig ge-

„ weest? Welke zijn, in het bijzonder , de deelen van het

„ menfchelijk, ligchaam , die thans beter gekend zijn ^ en

„ welke zijn derzelver verrigtingen , waarover, federt het ge.

„ melde tijdvak , door de dierkunde en vergelijkende ont-

„ leedkunde eenig meerder licht verfpreid is ?"

VII. Daar het glazig vernis of potasch-filikaat (eene ver-
binding van keiaarde en potasch) , thans wederom ter beveili-

ging van hout en andere brandbare zelfftandigheden voor brand
en voor de fchadelijke inwerking van lucht en vochtigheid

aanbevolen en gebezigd wordt ; zoo verlangt de Maatfchappij

:

„ dat door nadere proefnemingen onderzocht en bepaald worde ,

„ in hoeverre dit middel ook hier te lande tot hetzelfde einde

„ kan worden aangewend , en hoedanig hetzelve moet bereid

„ worden , opdat hetzelve duurzaam zij , en aan het voorge-

„ ftelde oogmerk kan beantwoorden."
Men zie over dit onderwerp: kestners /Irchif für die gefammte

Nalurlehre^ B. III. 463 en B. V. 209, 385.

VIII. Daar de proeven van humphry davy leeren^ dat het
verfchil van grond , klimaat

, jaargetijde en andere omftandig-
heden , eenen aanmerkelijken invloed op de evenredige hoe-
veelheid van de naaste beftanddeelen der granen , bepaaldelijk

der tarwe, uitoefenen, zoodat b. v de wintertarwe eene
meerdere hoeveelheid meelftofFe Qamylum') , de zomertarwe
daarentegen meer plantenlijm Qcolla) bevat; dat ook deNoord-
Amerikaanfche tarwe van het laatsgenoemd beftanddeel eene
grootere hoeveelheid dan de Engelfche tarwe bevat ; en daar
het van aanbelang kan geacht worden, dat ook de tarwe hier
te lande, onder verfchillende omftandigheden geteeld, in het
gemelde opzigt gekend worde ; zoo verlangt de Maatfchappij

:

y, dat door een naauwkeurig onderzoek bepaald worde ,' in

*, hoe-
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„ hoeverre de foorten van tarwe , in onderfcheidene gronden

„ en tijden van het jaar hier te lande geteeld , in het gemelde

„ opzigt van elkander en van de beste buiteniandfche foorten

„ van tarwe verfchillen ? Welke foorten , op grond van dat

„ onderzoek , tot verfchillend gebruik boven anderen gefchikt

^ zijn ? En welke aanwijzingen daaruit voor de cultuur van •

„ dit graan kunnen worden afgeleid?"
Zie H. DAVY, Elements of Agricultural Chemistry. London

1814. 8**. bl. 142 seq,

IX. Daar eene jniste kennis der verfchillende gronden , als de
voornaamfte grondflag eener oordeelkundige beoefening van den
landbouw moet worden aangemerkt ; zoo verlangt de Maat-
fchappij : „ Eene beknopte natuur-, fchei- en landbouwkun-

„ dige befchrijving en vergelijking der voornaamfte, onder-

„ fcheidene , zoo woeste als bebouwde gronden in de Noor-

^ delijke Provinciën van dit Rijk, vooral met opzigt tot der-

^ zeiver gefchiktheid tot het voorttelen , in het groot, van

^ meest nuttige gewasfen,'*

X. 5, In hoe verre , en welke zijn de plantaardige kleur-

^ ftoffen als bijzondere naaste beftanddeelen bekend ? Welke
zijn derzelver natuur en eigenfchappen ? Met welke be-
ftanddeelen worden zij vereenigd aangetrolFen ? Hoe kunnen

^ i\] daarvan op de gefchiktfte wijze gezuiverd worden? Door
^ welke middelen worden zij het meest aangedaan , verhel-

„ derd, verdonkerd en verkleurd? En welk nut en voordeel

^ vloeijen uit deze kennis voor de verwerijen en fommige

^ fabrijken voort?*'

XI. „ Waarin 'Zijn de Noorder-nevels , die men langs het

^ geheele Hollandfche ftrand , voornamelijk in het voorjaar

,

„ waarneemt , en die op fommige plaatfen zeevlammen ge-

„ naamd worden, onderfcheiden van andere nevels? Hoe ver

„ verfpreiden zich dezelve gewoonlijk landwaarts in? Welke

„ is derzelver uitwerking op de gezondheid van menfchen,

„ dieren en planten ? Welke veranderingen hebben er , bij het

„ ontft'aan dezer nevels, in het luchtgeftel plaats, met betrek-

^ king tot temperatuur, barometrifche drukking, hygrometri-

„ fche toeftanden , electriciteit, enz.? Men verlangt, vooral,

„ alle de omftandigheden, welke het ontftaan van zeevlammen

„ vooraf gaan , vergezellen en opvolgen , door naauwkeurige

^ waarnemingen met de beste inflrumenten , gedurende genoeg-

„ zamen tijd ^ bepaald te zien. Kan men, eindelijk, zoowel

^ uit deze waarnemingen , als uit andere reeds bekende na-

„ tuurkundige wetten, tot den aard en de oorzaken van dit

yy verfchijnfel befluiten ?"

De vroegere onbeantwoorde en hier niet herhaalde vragen,

blijven echter herhaald voor een' onbepaalden tijd.

De Maatfchappij ftelt de twaalf volgende vragen voor , om
* 4 TE
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TE BEANTWOORDEN VOOR I JANUARIJ 1830.

I. „ Daar het fcheikundig onderzoek van alle bewerktuigde

„ dierlijke en plantaardige zelfftandigheden zich thans niet

^ meer behoeft te bepalen (zoo als nog vóór weinige jaren)

„ tot het ontleden van dezelve in hare naaste beftanddeelen

„ (^principia proxima)^ naardien men door de nieuwe wijze

„ van dezelve te ontbinden, door thenard, gay lussac en

„ BERZELius uitgedacht , ten aanzien van velen dier zelfdan-

„ digheden reeds heeft kunnen onderzoeken , in welke even-

,5 redigheid de eenvoudige beftanddeelen Qprincipia remota)

,5 in dezelve zijn vereenigd; zoo wordt verlangd eene ver-

,5 handeling, waarin 1°,) deze wijze van gemelde zelfilandig-

,5 heden te ontleden, die na herhaalde proeven , ook door

„ andere fcheikundigen in het werk gefteld , de beste is be-

„ vonden 5 duidelijk wordt befchreven, en waarin 2^.) eene

„ opgave gefchiedt , van welke bewerktuigde zelfftandighe-

„ den men de evenredigheid van derzelver eenvoudige be-

5, ftanddeelen met genoegzame zekerheid heeft leeren ken-

„ nen ; en 3^.) wordt aangewezen , tot welke nuttige leerin-

„ gen deze uitbreiding van kennis aanleiding geeft , of wat
„ daarvan verder zoude kunnen verwacht worden."

II. De Franfche Scheikundige thenard het middel gevon-
den hebbende , om het water te vermengen met zeer groote
hoeveelheden oxygène , en het hierdoor verkregen vocht zeer
zonderlinge eigenfchappen bezittende , die nog grootendeels
onverklaard zijn gebleven ; zoo wordt verlangd : „ eene ver-

yy handeling , waarin de eigenfchappen van djt vocht , na een

„ herhaald en verder uitgebreid onderzoek, naauwkeurig wor-

^ den befchreven , en van dezelve eene voldoende , door

„ proeven bevestigde, verklaring wordt gegeven , en waarin

yy tevens wordt nagegaan , of en tot welke nuttige aanwendin-

„ gen dit vocht , hetzij in de geneeskunst , hetzij in andere

y, opzigten , zoude kunnen gebruikt of beproefd worden."
III. Daar bij fommige natiën velerlei Weekdieren QMollus-

ques^^ vooral dezulken, die de zeeën opleveren, in veelvul.

dig gebruik zijn , en deze , volgens daarvan voorhanden zijnde

berigten, een gezond, goedkoop, en fommigen zelfs een aan-

genaam voedfel geven, terwijl van de weekdieren, die nabij

de Nederlandfche kust voorkomen , alleen de oesters en mos-
felen en de aliekruiken bij ons ih gebruik zijn ; zoo wordt
gevraagd: „ van welke andere zee-mollnsken , niet te wijd

„ van de Nederlandfche kust zich onthoudende , om aan de-

^ zelve te worden aangebragt, men met veiligheid zoude

„ kunnen beproeven , of zij niet flechts tot fmakelijke , maar

„ ook tot gezonde voedfels zouden kunnen dienen ?"
IV. ^ Wat heeft de ondervinding tot dus verre geleerd ,

y, omtrent het nut, of het nadeel, hetwelk de aanwending
« van
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^ van groote hoeveelheden bloedzuigers in velerlei ziekten

„ heeft te weeg gebragc? Rust de theorie, door fommige

^ zelfs beroemde geneeskundigen voorgedaan , op wel bevve-

y, zene phyfiologifche en pathologifche gronden , of zijn in

„ die theorie ongegronde willekeurig aangenomene ftellingen?

„ In welke ziekten is een welberedeneerd gebruik van bloed-

„ zuigers ter genezing nuttig geweest? In welke gevallen

„ daarentegen heeft men van het aanwenden van dezelve

„ geene gunftige , maar meesttijds fchadelijke gevolgen waar-

„ genomen ?*'

V. Eene fterke opdrijving van fappen in de Italiaanfche

populieren, gepaard met de uitftrooming van eene groote hoe-
veelheid lucht , door coulomb in April 1796 waargeno-
men ("^V wanneer hij populierftammen van 4^5 palmen (de-

cimètres) middellijn tot nabij het midden doorboorde, fchijnt

tot nader onderzoek weinig aanleiding gegeven te hebben.
Daar echter dit verfchijnfel hoogst merkwaardig is , en , bij

verdere beproeving, tot gewigtige ontdekkingen welligc aan-

leiding zoude kunnen geven , belooft de Maatfchappij haren

gouden eerèprijs aan dengenen , die in de gelegenheid zal

zijn en daarvan goed gebruik zal maken , om dit verfchijnfel

in het voorjaar bij verfcheidene boomfoorten te beproeven
,

en naauwkeurig na te gaan al hetgeen daarbij valt op te

merken.
Voor een voldoend antwoord zal men mogen verwachten, bij

de gewone medaille, eene premie, gecvenredigd aan de belangrijk-
heid van hetgeen het nader onderzoek van dit verfchijnfel zal ge-
leerd hebben.
i^ie') Journal de Phyfique XLIX, pag. 392.

' VI. Daar het verfchijnfel door doebereiner het eerst waar-
genomen , waarbij de Platina, door eene chemifche bereiding

tot een fponsvormig ligchaam gevormd , door gaz-hydrogène
,

met medewerking der dampkringslucht, tot gloeijen wordt ge-
bragt, en zulks met de aangenomene chemifche theoriën niet

fchijnt overeen te brengen te zijn, en daar de ontdekking van
de oorzaak van dit zonderling en treifend verfchijnfel welligt

tot andere nuttige ontdekkingen aanleiding zoude kunnen ge-
ven , belooft de Maatfchappij haren gewonen gouden eerprijs

,

met de premie , aan dengenen , die van hetzelve verfchijnfel

eene voldoende , door proefnemingen gellaafde , verklaring
zal geven,

VII. „ Op welke wijze zijn hier te lande de klei- en zandgronden

^ ontdaan y Welke zijn door de zee, welke doOr rivieren ge-

y, vormd en waaraan kan men zulks erkennen? Welke zijn

„ de verfchillende oorzaken , die op de eene plaats de klei-

,

„ op de andere de zandgronden hebben doen ontdaan ? Wel-
^ ke is , in het bijzonder , de oorfprong en gefteldheid der

„ met klei opgevulde landkommen Qbassins'), alsmede der
* 5 „heu-
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„ heuvellge zandftreek , welke zich van over den //'s/e/, tus-

„ fchen Rijn en Zuiderzee, uitftrekt?"
De MaatCcliappij verlangt, dat men in het beantwoorden dezer

vraag zooveel mogelijk buiten geologifche ftelfels blijve, doch dat
waarnemingen en proeven, zooveel gefchieden kan, geraadpleegd
worden.
VIII. Daar het uit de proefnemingen van fommige Schei-

kundigen, vooral uit die van wijlen den Hoogleeraar p. dries-

SEN 5
gebleken is, dat de dampkringslucht, nabij het zeeftrand,

vooral hier te lande, eenig zoutzuur bevat, en dat daardoor

de eigenfchappen der lucht meer of min gewijzigd worden
,

dat daardoor ook vooral de oplosfing van het lood in regen-

water bevorderd wordt; daar echter deze waarnemingen niet

overal of in andere landen zijn bevestigd geworden , en hec

ook nog niet volkomen uitgemaakt is , of het zoutzuur ge-

heel vrij , dan wel met andere zelfrtandigheden chemisch ver-

bonden , of als zout in den dampkring aanwezig is ; zoo ver-

langt de Maatfchappij
, „ dat dit onderwerp door naauwkeuri-

^ ge proefnemingen op nieuw onderzocht, en alzoo meer
^ bepaaldelijk aangewezen worde , of, en waar de damp-

^ kringslucht hier te lande zoutzuur bevat? Welke omftan-

„ digheden de hoeveelheid van hetzelve vermeerderen ? In

„ welken ftaat het daarin aanwezig is, en in hoeverre de

„ lucht, door deze bijmenging, eenige verandering in eigen-

„ fchappen ondergaat ?"

IX. Daar het met de meerdere vorderingen der Scheikunde,
vooral uit de proeven van faraday, gebleken is , dat vele

zelfftandigheden , die vroeger alleen als luchtvormige of per-

manent gazvormige ligchamen bekend waren , door drukking

of perfing en fterke koude , hetzij tot vaste , hetzij tot drop-

vormige ligchamen kunnen verdigt worden , waardoor de ver-

deeling der veerktachtige ligchamen in dampvormige en lucht-

vormige , onzeker wordt, of gedeeltelijk vervallen is; zoo
wordt gevraagd: ,, i**. In hoeverre kan de voornoemde

„ verdeeling nog worden behouden , en welke zelfftandig-

^ heden moet men lucht- of gaz-vormige, welke daarente-

,,
gen dampvormige noemen ? i'*. Welk nuttig gebruik in

^ kunften en fa)3rijken kan van de zelfftandigheden, die door

„ fterke koude of perfing verdigt zijn , gemaakt worden ,

„ hetzij om derzelver veerkracht en uitzetting, hetzij om an-

„ dere eigenfchappen ?"

X. „ In hoeverre kan het blaauwzuur {jicidum hydrocyani-

5, cum), tot hiertoe alleen in de fteenvruchtboomen (^drupa-

„ ceae^ gevonden , als een beftanddeel der gewassen worden
„ aangemerkt ? Is hetzelve ook in andere dan de genoemde

„ gewasfen bevat? En laat zich dan in de gewasfen, die het-

,, zelve bevatten , even zoo als in de voornoemde , eene

^ over-
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„ overeenkomst van raaakfel aanwijzen ? Is aan dat zuur al-

„ leen de vergiftige of andere uitwerking der gewasfen , die

„ het inhouden , toe te fchrijven ? Is hetzelve geheel over-

j, eenkomftig met datgene , dat door kunst uit dierlijke zelf-

„ Handigheden kan worden vervaardigd ? En welke zijn de

„ algemeene kenfchetfende eigenfchappen der gewasfen of

„ derzelver nadere bertanddeelen, die blaauwzuur bevatten,

,, in het bijzonder ook in derzelver uitwerking op het men-

„ fchelijk ligchaam en als geneesmiddelen befchouwd ?''

XI. ^ Geeft de ontleedkundige phyfiologifche kennis van

„ het maakfel van den Koekoek of de leefwijze van dezen vo-

„ gel eenige gronden aan de hand, om te verklaren , welke

„ de reden zij , dat deze vogel geen nest maakt , en zijne

5, eijeren niet zelf uitbroeit? Zoo neen , welke is dan de

^ oorzaak van dit merkwaardig verfchijnfel ?"

XII. „ Waarin beftaat 'het verfchil tusfchen het Indisch

„ ftaal [^oo/z en de overige ftaalfoorten ? In hoeverre is men
j, geflaagd in het namaken van Indisch ftaal ? Welke proeven

„ zijn er in de laatfte jaren in het werk gerteld en met eenen

5,
gelukkigen uitflag bekroond, om het ftaal te veredelen ? En

„ daar men daartoe zich ook van ckromium bediend heeft,

„ en dit metaal thans minder kostbaar is : waardoor beveelt

„ zich het chromium-^z'al aan , en welk bijzonder gebruik kan

^ van de verfchillende ftaalfoorten op het voordeeligst gemaakt

„ worden ?'*

Journ. of the royal Injlitution, N°. XVIII Ann, de Chim. &
de Phys. T. XV, XVII.
De Maatfchappij herinnert, dat zij in vorige jaren heeft

voorgefteld de vier en twintig volgende vragen, om

TE BEANTWOORDEN VOOR I JANUARIJ iSsp.

I. Daar de Duinen langs het Hollandfche ftrand , kennelijk

blijken te beftaan uit zand , door de Zee aangebragt en traps-

wijze toegenomen: daar er dus eertijds of meer oorzaken (vol-
gens het gevoelen van fommigen) fchijnen plaats gehad te heb-
ben, waaraan dat ontftaan en die achcervolgelijke toeneming
der duinen is toe te fchrijven , en daar de duinen nu integen-
deel langs het ftrand geftadig afnemen , zoo wordt gevraagd

:

^ Welke verandering men met eenigen grond vooronderftel-

„ len kan , op eenigen afftand van dit Gewest , aan de op-

„ pervlakte der aarde ce zijn voorgevallen , waardoor de oor-

„ zaken, die de Duinen hebben doen ontftaan en toenemen,
^ zijn opgehouden , en waaraan daarentegen het geftadig afne-

„ men van dezelve is toe te fchrijven? — Of heeft daarente-

j, gen het gevoelen van anderen genoegzamen grond , dat de
5, duinen van achteren zoo veel zouden aanwinnen , als zij aan

„ den zeekant afnemen ?" Voorts : „ ïn hoe verre men uit

« OU-
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„ oude fchriften en kaakten kan nagaan , hoeveel de achter-

^ volgelijke afneming van het ftrand, federt eenige eeuwen be-

„ dragen hebbe , en wölke gevolgen daaruit , bij verderen

„ voortgang , meer bijzonder voor de provincie Holland , zijn

^ te voorzien , en welke middelen , behalve de bekende (*) ,

„ er te bedenken zijn, om des noods die verdere afneming

^ van het Itrand tegen te gaan ?"

(j|H) Zie hierover de Verhandeling van den Heer a. f. goüdri-
AAN, in het 5de Deel der Nieuwe Verhandelingen van het Ba-
taafsch Genootfchap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte,
Rott. 1808.

H. yy Van welke ziekten van het menfchelijk ligchanra kan

yy men thans zeggen den waren aard, volgens Natuur- en

^ Scheikundige beginfelen , zoo wel te kennen en te kunnen

^ verklaren , dat men daaruit kan afleiden , welke geneesmid-

^ delen tegen dezelve de meest vermogende zijn , en op wat

„ wijze dezelve in het menfchelijk ligchaam ter genezing wer-
„ ken?'*

Hl. De Stoom thans niet alleen tot beweegkracht in de
Vuurmachines wordende aangewend , maar op zich zelven tot

verfchillende oogmerken met groot voordeel wordende ge-
bruikt , zoo als op de Garenbleekerijen , in de Stookkasfen

voor de cultuur van planten, als ook voor de bereiding van
fpijzen , zoo vraagt de Maatfchappij : ,, Voor welke Fabrijken

„ of tot welk ander huishoudelijk gebruik kan men op goede

^ gronden beredeneren , dat de Stoom op zich zelven met
„ voordeel kan gebruikt worden ?"

IV. Daar alle de verfchillende vakken van de Natuurlijke

Gefchiedenis federt een' geruimen tijd veel te uitgebreid zijn

geworden , om zelfs één van de drie Natuurrijken , bij het

hooger onderwijs aan Academiën , in één academiejaar geheel

af te handelen , zoo wordt gevraagd : „ Hoe behoort men al-

„ daar dat onderwijs aan te leggen , om daarvan bij zonderlijk

^ datgene te kunnen verhandelen, waarvan de kennis in het

^ gemeene leven of in andere opzigten het meest nuttig kan

„ zijn r
V. „ Sedert lang hebben fommige geneeskundigen gemeend,

^ dat eenige huidziekten veroorzaakt worden door kleine,

^ voor het bloote oog onzigtbare , diertjes onder de opper-

^ huid (^epidermis') ; terwijl anderen dit thans voor zeer on-

„ waarfchijnlijk houden. Men verlangt dus te weten , op wel-

yy ke gronden het beftaan van zoodanige diertjes onder de huid

^ is vooronderfteld , of welke waarnemingen daartoe hebben

^ aanleiding gegeven ? En indien deze Helling eenigen grond

yy heeft , welke aanleiding kan zij dan geven ter verbetering

^ der behandeling van eenige huidziekten ?"

VI. „ In hoe verre verfchilt de zoogenaamde Hout-azijn ,

„ door overhaling uit hout verkregen, van den gewonen wijn-

^ en
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„en bierazijn , door gisting bereid? Kan de eerstgemelde

zoo verre gezuiverd worden, dac dezelve aan gewonen azijn

'^ gelijk , en tot hetzelfde gebruik gefchikt is ; en in welke

„ verhouding ftaat de prijs van den eenen tot den anderen?

„ En welke is de beste wijze , om den houtazijn tot het

„ meest verfchillend gebruik gefchikt te maken ?"

VII. „ Welke yoordeelen hebben de vorderingen der Na-
„ tuurkundige wetenfchappen , vooral der Scheikunde, federt

„ de , door lavoisier vooral , begonnen hervorming van de

„ laatstgenoemde , aan den beoefenenden Landbouw toege-

„ bragt ? In hoe verre en waar zijn dezelve reeds op de da-

„ delijke uitoefening van dit bedrijf toegepast? En welke dier

j,
vorderingen behooren al verder ter verbetering van den

„ Landbouw , bijzonderlijk hier te lande , aanbevolen te

^ worden ?"

VIII. „ Welke zijn de Artfenijgewasfen, die hier te Lande

„ in het groot , en voor den handel , in de vrije lucht , met

„ goed gevolg geteeld worden , en wat heeft de ondervinding

„ tot hiertoe dienaangaande geleerd'^ In hoe verre verfchil-

^ len de hier te Lande geteelde artfenijgewasfen in kracht eu

„ werking van dezelfde foorten, die elders, in het wild groei-

,,
jende , ingezameld worden ? Welke gebruikelijke genees-

„ kruiden, die tot hiertoe in dit land niet geteeld worden,

,,
kunnen hier verder mét voordeel in het groot , in de open

„ lucht , worden aangekweekt ?"

IX. Daar fommige waarnemingen fchijnen te leeren , dat

het kiemen van oude zaden , of van zaden van vreemde ge-
wasfen, door bijvoeging van zuurftofhoudende zelfllandigheden

kan bevorderd en opgewekt worden , terwijl zoodanige mid-
delen door anderen vruchteloos zijn aangewend, zoo wordt
gevraagd: „ Beftaan er, volgens wel bevestigde ondervindin-

^ gen , middelen , welke met vrucht kunnen aangewend wor-
^ den , om het kiemen van de zaden der gewasfen te bevor-

„ deren ? Zoo ja , welke zijn dezelve , en hoe moeten dezel-

„ ve worden gebezigd ?"

X. „ Wat moet men , op getrouwe ondervinding en her-

„ haalde waarnemingen , denken over den waren aard der zoo'

„ genoemde kraamvrouwen-koortfen ? Moet men dezelve als

^ eene eigenaardige ziekte, van dien toelland afhankelijk, be-

„ fchouwen ; of zijn zij flechts toevallig en van onderfcheide-

^ ue, van buiten aangebragte, oorzaken afkomstig? Kan de

^ zwangerheid , en naderhand de verlosfing tot het ontdaan

„ dezer ziekte , ook eene gemakkelijke aanleiding geven ?

„ Moet men eene, hetzij ware, hetzij valfche , ontfteking

„ van het buikvlies , alleenlijk als de naaste oorzaak dezer

„ koortfen befchouwen ? Zouden ontftekingen in de baarmoe-
^ der , in de darmen en andere nabijgelegene deelen daartoe

^ niet eveneens kunnen medewerken? Is het niet hoogst

„ waar-
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99 vvaarfchijnlijk, dat het onderhouden en betamelijk bevorde-

yy ren der biiiksontlastingen, gedurende de laatlle maanden der

„ zwangerheid en in de eerde dagen na de verlosfing, als

„ eene voorbehoedende geneeswijze , om dezen hoogst ge-
„ vaarlijke ziekce-toeftand m tijds af te weren, kan en moet
„ befchoiiwd worden ? Wat moet men , op pathologifche en

„ theoretifche gronden , denken en befluiten, omtrent de wer-

yy king van het verzoet-kwik, bij deze zoo belangrijke ziekte ?'*

De beantwoording moet niet in wijdloopige theorctilchebeCchou-
wing hcllaan 5 maar doelmatig gefchieden door, op eene oordeel-
kundige wijze, op te geven, en aan goede geneeskundige gron-
den te toetten, wat men omtrent deze ziekte aan liet bed van lij-

deresfen waar^^enomen en ondervonden heeft.

XI. „ Welke is de tegenwoordige Haat van kennis , aan-

^ gaande de beweging der fappen in de gewasfen ? Welke zijn

„ de waarnemingen en proeven, die omtrent de oorzaak dier

„ beweging en de vaten of werktuigen , waarm dezelve ge-
fchiedt, eenig licht verfpreidcn ? Wat is daaromtrent van
hetgeen door de Natuurkundigen is gefchreven , voor wel
bewezen , en op ondervinding fteunende , wat daarentegen
voor flechts vooronderfteld en niet bewezen aan te mer-
ken? En wat kan uit deze meerdere kennis ten nutte van
de cultuur der gewasfen worden afgeleid?"

XII. „ Wat is in het algemeen , doch vooral bij luchtfoor-

ten , het verfchil tusfchen mechanifche vermenging en che-
mifche vereeniglng, en hoe kan men met zekerheid weten,
dat een zaraenllel van twee of meer vaste ligchamen , doch
vooral van twee of meer luchtfoorten , al of niet uit eene

yy fcheikundige vereeniging beflaat?"
Men verlangt, dat men vooral op de Electrifche verfchijnfelen

,

die bij de vereeniging plaats hebben, acht geve.

XIII. Bij de vele en belangrijke communicatiën, welke
tusfchen de onderfcheidene deelen van het Koningrijk, ge-
durende de laatste jaren, zijn of worden daargefteld, ontftaat

de vraag : — ^ Zoude men , door het tot elkander in ver-

yy band brengen van reeds beftaande en door het graven van

yy nieuwe kanalen , regtfireekfche binnenlandfche communica-

^ tie kunnen daarftellen tusfchen de maritime haven van A7/5»

yy fingen en die van het Nieuwe Diep aan den Helder, door we\-

y, ke de grootfte fchepen van oorlog en handel fteeds van de
eene haven naar de andere zouden worden vervoerd ? Zoo
ja, welke zouden de voordeelen zijn, daaraan voor de ma-
rine, den handel en de industrie verbonden? En kunnen
dezelve geacht worden volkomen evenredig te zijn , zoo

yy wel aan de onkosten , welke tot de uitvoering vereischt

worden , als aan de moeijelijkheden en bezwaren , welke
van zulk eene onderneming onaffcheidbaar zijn?"
Men verlangt het antwoord door eene profilteekening , ook den

juis-
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juisten loop der ten dezen bedoelde communicatie aanwyzende , en

eene globale opgave der kosten vergezeld te zien,

XIV. Daar, niettegenltaande de groote verbeteringen, wel-

ke de floomwerktuigen j in de laacfte jaren , hebben onder-

gaan , men, tot nog toe, in de Noordelijke Provinciën onzes

Vaderlands , van dezelve nog weinig of geen gebruik maakt

,

ter ontlasting van polders en drooggemaakte meren, zoo vraagt

de jVJaatfchappij : —; „ Zijn er genoegzame redenen voorhan-

^ den, waarom, niettegenltaande de aan de lloomwerktuigen

„ toegebragte verbeteringen , het als nog niet raadzaam kan

„ worden geacht , van dezelve , ter ontlasting onzer lage lan-

^ den en polders gebruik te maken ; of moet dit daarentegen

^ aan nadere oorzaken , het zij gehechtheid aan beftaande in-

„ rigtingen , aard van verdeeling der opmalingen , en toeftand

5, der polders en meren, enz., of ook welligt aan de meer-

„ dere kostbaarheid der (lichting en onderhoud der ftoomtui-

„ gen worden toegefchreven , en zoo al het algemeene ge-

„ bruik dezer ftoomtuigen tot dit doel niet konde worden
^ aangeprezen, zijn er dan gevallen, en zoo ja, welke, waar-

„ in dezelve, ter bevordering der uitwatering, van dienst

„ zouden kunnen zijn?'*

XV. „ Is er eenige grond , om de ziekte, die er in de

„ Provinciën Groningen en Friesland, in Julij 1826, ontdaan

„ is, grootendeels, volgens het gevoelen • an fommigen , toe

„ te fchrijven aan de overftroomingen van Februarij des vo-

,, rigen jaars , en wel aan de flijkige ftoffen daarbij op de

„ landen gebragt, Oi is het wel ooit uit ondervinding geble-

„ ken j dat de bij overftroomingen op de landen gebragte

„ ftoffen, nadat die landen zijn begroeid geweest, in een

„ volgend jaar voor de gezondheid der menfchen fchadelijk

„ geweest zijn ? — Hoe is wijders de ftelling , dat de over-

„ ftroomingen van Februarij 1825 , tot de ziekte van de laat-

,, ile helft van 1826, in Friesland^ Groningerland , en elders,

„ aanleiding zouden hebben gegeven, overeen te brengen met
„ de ondervinding, dat op vele kleilanden in gemelde Provin-

„ ciën , waar geene overflrooming heeft plaats gehad
,
(zie

„ de kaart der in 1825 overftroomde landen), dergelijke ziek-

„ te geheerscht heeft? — En indien de gemelde ftelling niet

„ genoegzaam gegrond moge geacht worden, aan welke ande-

„ re oorzaken kan dan het ontftaan der in de gemelde Pro-

„ vinciën geheerscht hebbende ziekte met meerder waar-

„ fchijnlijkheid worden toegefchreven ?"

XVI. ,, Welke zijn de eigenaardige kenmerken of ver-

„ fchijnfelen (^S^mptomei) , waardoor de ziekte , welke in de

„ Provinciën Groningen en Friesland , in de lagere gedeelten

„ van Overijsfel, in vele gedeelten van Noord-Holland , ia

„ Amflerdam , en elders geheerscht heeft , zich van vorige in

„ die Provinciën geheerscht hebbende koortsziekten , zoo

„ ver-
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j»

verre men daarvan voldoende berigten vindt aangeteekend

,

heeft onderfcheiden ? — Is er onder dezelve eene heer-

fchende ziekte geweest , waarvan men , uit daarvan voor-
handen zijnde aanteekeningen , kan aantoonen , dat zij met
de laatfte ziekte veel overeenkomst heeft gehad , en zijn

er aanteekeningen, dat er toen voorafgaande omftandigheden

hebben plaats gehad, aan welke men het ontdaan der ziek-

ten met meerder of minder grond , heeft kunnen toefchrij-

ven ? — Indien er voorheen dergelijke of met de laatfte

veel overeenftemmende ziekten hebben plaats gehad , zijn

er dan aanteekeningen, waaruit blijkt, met welke genees-

kundige behandeling men toen in het algemeen het best ge-

flaagd is ?"

XVII. „ Daar in de heerfchende ziekte van 1826 door de
geneeskundigen , op verfchillende plaatfen , van het quinine-

\y zout y zeer verfchillend gebruik gemaakt is , niet alleen,

„ wanneer de koorts was zuiver afgaande tusfchenpoozende j

5, maar ook, wanneer dezelve was remitterend, ja zelfs aan"

„ houdend , zoo wordt verlangd : dat uit de vergelijking van

„ wel befchrevene waarnemingen , of uit verkregene berigten

„ of ondervinding , waarop genoegzaam te vertrouwen is ,

^, worde opgemaakt en aangewezen, in welke verfchillende

„graden en tijdperken dezer ziekte, het quinine-zout , bij

I,
ondervinding gebleken is, algemeen nuttig te zijn geweest,

in welke daarentegen overtollig en in welke fchadelijk , het

II zij bij het fluiten der koorts of in de gevolgen."

Men verlangt namelijk te weten: 1°, In hoe verre men verle-

den jaar op deze of gene plaats heeft bevonden, dat het gebruik

van quinine-zout, ter genezing van aanhoudende of flechts weinig

remitterende koortfcn is nuttig geweest? — 2^. hoe verre het, bij

ondervinding gebleken is, dat men bij een genoegzaam langdurig

gebruik der quinine de hervatting der koorts (^recidiveren^ heeft

kunnen voorkomen? — s**. Is er eenige grond, uit ondervinding

afgeleid i om de waterzucht, zoo veelvuldig na de genezing dezer

koortfen ontflaan, aan een te Iterk of langdurig gebruik der qui-

nine toe te fchrijven; of heeft men, bij eene omzigtige toediening

van het quinine-zout, eenige nadeelige uitwerking op bet een of

ander deel van het menfchelijk ligchaam waargenomen? — 4**.

fbaat het gevoel van algemeene ongefteldheid, dat bij velen nog

zoo lang na het wijken der koorts is waargenomen, in verband

met het ontijdig of te veelvuldig aangewend gebruik der quinine-

zouten? — 5°. Zijn er ergens voldoende en genoegzaam herhaalde

waarnemingen, dat in fommige graden of tijdperken der ziekte het

gebruik van den koortsbast nuttiger dan het quinine-zout ge-

weest is?
, , , , ^

XVIII. „ Waarin beftaat de werkmg en het nut der Zee-

„ baden , ten aanzien der genezing van fommige ziekten ?

„ Welke zijn de ziekten, waartegen zij met voordeel kunnen

„ worden aangewend? En in hoeverre kan men , op goede

I,
gronden, van de Zeebaden, meer dan van andere genees-

„ middelen, in fommige ziekten, eene gunftige uitwerking

„ verwachten?"
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XIX. Naardien het gevoelen , dat de chemifche verbindin-

gen en fcheidingen der ligchamen Hechts het gevolg eener
electrifche werking zijn, thans al meer en meer ingang vindt

bij fommige (cheikundi^en , zoo wordt verlangd: — „ Eene
„ oordeelkundige befchoiiwing der proefondervindelijke bevvij-

„ zen , die voor en tegen dat gevoelen beftaan j ten einde uit

„ het onderzoek daaromtrent op eene beflisfende wijze blijke

,

„ of de Electriciteic alleen als oorzaak van alle chemifche
„werking moet worden aangemerkt, dan wel of het ter ver-

„ klaring van vele verfchijnfelen noodig is, eene bijzondere

„ kracht , tot nu toe onder den naam van die der chemifche

verwantfchap bekend , te vooronderftellen ?"

XX. „ Hoe verre is men thans gevorderd in de kennis van
den oorfprong der groene flofFen in (Hlftaand water, en aan

de oppervlakte van hetzelve , en van andere ligchamen on-
der zekere omftandigheden ontftaande; heeft men deze dof-
fen , volgens genoegzaam beflisfende waarnemingen , alleen

^ voor plantaardige voorbrengfels , of voor gewasfen van het

„ meest eenvoudig zamenftel te houden ? Zijn deze plantaar-

5, dige llofFen of gewasfen, allen van dezelfde foort, of waar-

„ in verfchillen dezelve onderling ? Wat is er hetgeen men
„ wijders omtrent den aard , de voorrteling , en de gedaante-

„ verwisfeling van deze floffen meent waargenomen te heb-

5, ben 5 door verdere waarnemingen , met daarvoor meest ge-

„ fchikte microscopen, te bevestigen of te wederleggen?"
Men verlangt hetgeen men daarvan gemeld vindt, door herhaal-

de waarnemingen nader onderzocht, hetgeen hiervan duidelijk, bij

zekere vergrootinjïen, is waar te nemen, naauwkeurig befchreven
en afgebeeld te zien, en dat verder aan dit onderwerp, door
voortgezette waarnemingen, zoo veel doenlijk, meerder licht wor-
de bijgezet.

Vergelijk f. p. schranck, üher die Priestleyifche Grüne
materie, Denkfchriften der Akademie zu MünckeniSii , 1813. —
HoRNSCHüCH, über die entflehung nnd metamorphofen der mede-
ren vegetabtlifchen organismen Nova Acta Pkyfio-medica Acad,
Natur. Curios, Tom. X, p. 513. P. j. f. turpin, Organogra-
phie. Mémoires du muféum d''Htstoire Naturelle , Tom, XIV,
p. 15.

XXI. „ Wat is er federt de uitgaaf van het werk van de-

„ CANDOLLE , Esfai fur les propriétes medicales des plantes^co.n-

„ parées avec leurs formes extérienres et leur claijification natu-

„ relle
>i

3 edit.. Paris 1816- ter bevestiging en uitbreiding

„ van de daarin voorgedragen leer waargenomen ? Welke uit-

„ zonderingen en ftrijdigheden heeft men daarentegen in deze

„ leer opgemerkt , die nog onopgelost gebleven zijn ?"

XXII. Daar de zoogenaamde naaldbladerige en kegeldra-

gende boomen of fparreboomen (javbores accrofae s. comferae) ,

zoo in maakfel als in groei , alsmede in eigenaardige fappen

en verdere eigenfchappen zeer aanmerkelijk van andere boora-

gewasfen verfchillen, zoo wordt verlangd: — „ Eenenaauw-
'^ "^

„ keu-
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„ keurige vergelijking van het maakfel dier boomgevvaslen met

^ dat van anderen , en een onderzoek in hoe verre of uit dit

„ verfchil in maakfel de verdere bijzondere eigenfchappen der

„ Sparreboomen kan gekend en verklaard worden, en in hoe

„ verre uit de nadere kennis van dat verfchil nuttige leering

^ voor de cultuur der fparreboomen kan worden afgeleid?"

XXIII. „ Op welke wijze verbetert de haardasch de

^ vruchtbaarheid van fommige gronden , daar men weet , dat

^ zij geene of althans zeer weinig zoodanige beftanddeelen

^ bevat, die ter voeding van planten kunnen dienen? Van

^ welken aard zijn bijzonderlijk die gronden, waarvan men

^ bevonden heefc, dat derzelver vruchtbaarheid door de haard-

„ asch kan verbeterd worden? Voor welke gronden daaren-

^ tegen is dezelve niet dienftig? — En welke voor den land-

5, bouw nuttige aanwijzingen kunnen er uit de beantwoor-

„ ding van de twee eerfte leden dezer vraag worden afge-

„leidf
XXIV. „ Welke is de oorfprong der Graniet- en andere

„ primitive Rotsblokken en ftukken van zeer verfchillende

„ grootte , — die in grootte menigte over de vlakten der

^ Nederlanden en van het Noordelijk Duitschland , en in de

zandgronden verfpreid liggen? — Is het mogelijk, door

eene naauwkeurige vergelijking dezer Rotsftukken, en van

dat Rotsgruis , kiezel gtnaamd , met de beftanddeelen van

elders beftaande Geologifche Formatiën , zich te verzeke-

ren, dat de eerften te voren een gedeelte uitmaakten der

laatften , en zoo ja, waaraan kan men met de meeste waar-

fchijnlijkheid derzelver overbrenging van de nog beftaande

Bergen , tot onze vlakten , en die van het Noordelijk

Duitsckland toefchrijven ?"

De Maatschappij verlangt, dat men tot de beantwoording dezer vraag,

zoo veel mogelijk, de plaatfen, waar, en de wijze, waarop deze

blokken verfpreid liggen, opgeve; dat men voorts derzelver Mi-
neralogifchen aard en zamenftelling naauwkeurig befchrijve, en de--

zelvc vergelijke met de beftanddeelen van elders beftaande Forma-
tiën, en dat men eindelijk wel oordeelkundig overwege, welke
befluiten uit dit alles, met meerder of minder waarfchijnlijk beid,

zijn af te leiden.

De Heer anslijn alhier heeft, federt de laatfte algeraeene

Vergadering der Maatfchappij , de Naamlijsten der Nederland-

fche Infecten, bij dezelve uitgegeven , op nieuw vermeer-

derd met 105 foorten en van dezelve één of twee voor het

Naturaliën-kabinet der Maatfchappij aangeboden. — Directeu.

ren hebben goedgevonden , hiervoor aan den Heer anslijn

eene premie van 8 dukaten toe te kennen.

De Heer w. p. van den ende , Philof, et Mathef, Candidatus

te Leyden , heeft weder de Naamlijsten der Nederlandfche Wor-
men en Weekdieren Q^ermes en Molusca, linn.}, voor verle-

den
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den jaar bij de Maatfchappij uitgegeven, waaraan veel minder

dan aan de Naamlijsten der Nedérl. Infecten ontbreekt, ver-

meerderd met 33 geflachten en foorten , en heeft van deze
meestal twee voorwerpen in het Naturaliên-kabinet der Maat-
fchappij geplaatst. Directeuren verleden jaar den Heer van
DEN ENDE huunc goedkeuring hierover betoond hebbende,
door aan denzelven den zilveren eerpenning toe te kennen,
hebben nu goedgevonden van zijnen voortdurenden ijver ter

verrijking van het Naturaliën-kabinet met Nederlandfche Die-

ren , bij dit Programma eervolle melding te maken, terwijl de

Heer v. d. ende zich vooraf verklaard had, voor dezen ar-

beid geene andere premie of belooning te verlangen.

Wijders wordt herinnert , dat door de Directie der Maat-
fchappij verleden jaar het plan beraamd is , om , ten einde dit

Naturaliên-kabinet zich onderfcheide van de rijke verzame-
lingen van Naturalia in 's Rijks Mufeum te Leyden^ zich hier-

bij meer bijzonderlijk toe te leggen op het verzamelen van

Nederlandfche Dieren. . Ter verrijking van deze verzameling

worden alle deskundigen, die, volgens uitnoodiging bij vo-
rige Programma's ,

genegen mogten zijn opgaven te zenden
van Nederlandfche Dieren , die in de uitgegevene Naamlijsten

van dezelve niet gevonden worden, verzocht daar bij te voegen,
de dieren zelven , ten einde deze , ter vermijding van misflagen ,

kunnen worden nagezien ; zullende voortaan ook alleen die dieren

op de gezondene Supplementaire Naamlijsten geplaatst blijven

,

waarvan men een voorwerp bij dezelve gezonden heeft.

Van Infekten , Wormen en Weekdieren , worden zoo veel moge-
lijk twee voorwerpen verlangd. Men zal van elke , maar eenig-

zins belangrijke, bijdrage niet alleen loffelijke melding maken
op het jaarlijksch Programma , maar degenen , die zulks ver-
langen , zullen ook evenredige belooning mogen verwachten.

Bij de Maatfchappij is ook nog ingekomen antwoord op de
volgende vraag:

„ Welke gebeurtenisfen hebben , zoo in de middeleeuwen
„ als latere tijden , bijzondere aanleiding gegeven , dat nuttige

„ boom- en veidgewasfen uit andere werelddeelen in Europa
„ zijn overgebragt, en aldaar zijn aangekweekt geworden?"—
Dit antwoord was geteekend: Nescire quid ante acciderit ^

&c. — Men bevond, dat de Schrijver de vraag niet wel be-
grepen had en dat het antwoord deswege onvoldoende was.
De Maatfchappij herinnert in een vorig jaar de volgende

historifche vraag te hebben voorgefteld , om
TE BEANTWOORDEN VOOR I JANUARIJ I829.

„ Welke en van wat aard was; de invloed der Nederlande-

y, ren in Spanje , gedurende de regering van karel den vijf-

„ den? Staan de gebeurtenisfen, welke later, onder philips

„ den tweeden in de Nederlanden hebben plaats gehad, in

y, eenig verband tot de vroegere ? Ontdekt men bij de be-
* * 2 fch OU
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„ fchouwiug dier beide tijdperken , dat hetgeen men reactie

„ noemt ? Welk onderfcheid is er tusfchen het gebeurde on-

j, der KAREL en onder philips , in aard , doel en gevolg ; en

„ welke lesfen zij uit deze vergelijking voor (laat- en zede-

„ kunde op te zamelen ?"

De Maatfchappij ftelt thans deze vraag voor , om

TE BEANTWOORDEN VOOR I JANÜARIJ 1830.

„ Welke zijn de gevaren , aan welke de wijsgeerige be-

„ fchouwing en behandeling der gefchiedenis, bij een min

^ voorzigtige toepasfing is blootgelteld, en wat behoort men
„ in acht te nemen , ten einde die gevaren, zoo veel moge-
„ lijk , te vermijden ?"

De Maatfchappij verlangt dit niet flechts in het algemeen bere-
deneerd, maar ook door voorbeelden, uit zulke Gefchiedfchrij-
vers, die door hunne wijsgeerige behandeling der gefchiedenis
meest beroemd zijn, opgehelderd en bevestigd te zien.

Tot DIRECTEUREN zijn verkozen :

A. WILLINK , Lid van de Staten van Holland en van den Raad
der ftad Amfterdam,

D. HOOFT , jACOBsz. , Lid vau den Raad en fVethouder der ftad

Amfterdam,

Mr. B. c. DE LANGE 5 Secretaris der fiad Haarlem,

A. D. WILLINK VAN BENNEBROEK , te Amfterdam,

D

PROGRAMMA
VOOR HET JAAR 1829.

e Hollandfche Maatfchappij der Wetenfchappen te Haarlem^
hield hare zes en zeventigfie jaarlijkfche algemeene Vergadering

op 23 Mei. De prefiderende Directeur Mr. j. p. vanwicke-
vooRT CROMMELiN verzocht den Secretaris verflag te doen van

hetgeen bij deze Maatfchappij , federt de laatfte Algemeene
vergadering van 1828^ was ingekomen. Hieruit bleek het,
betreffende

NATUURKUNDIGE WETENSCHAPPEN.

I. Dat op de vraag: — ,^ Sedert lang hebben fommige ge-

^ neeskundigen gemeend, dat eenige huidziekten veroorzaakt

„ worden door kleine, voor het bloote oog onzigtbare, diertjes

„ on-
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„ onder de opperhuid Qepidermis^; terwijl anderen die chans voor

„ zeer onwaarfchijnlijk houden. Men verlangt dus te weten,

„ op welke gronden het bertaan van zoodanige diertjes onder de

„ huid is vooronderfteld , of welke waarnemingen daartoe

„ hcbbeii aanleiding gegeven? En indien deze Helling eenigen

„ grond heeft, welke aanleiding kan zij dan geven ter verbe-

„ tering der behandeling van eenige huidziekten?" — was in-

gekomen een antwoord in het Fransch ,
geteekend : Vermh ,

&c. Men bevond dit antwoord zeer oppervlakkig en dus

onvoldoende.
II. Dat op de vraag: — „ Wat moet men, op getrouwe on-

„ dervinding en herhaalde waarnemingen, denken over den

„ waren aard der zoogenoemde kraamvrouwen- koortfen? Moet
„ men dezelve als eene eigenaardige ziekte, van dien toeftand

„ afhankelijk, befchouwen; of zijn zij flechts toevallig en van

„ onderfcheidene, van buiten aangebragte , oorzaken afkom-

^ ftig? Kan de zwangerheid, en naderhand de verlosfing , tot

„ het ontdaan dezer ziekte ook eene gemakkelijke aanleiding

„ geven? Moet men eene, hetzij ware, hetzij valfche, ont-

„ fteking van het buikvlies alleenlijk als de naaste oorzaak de-

„ zer koortfen befchouwen? Zouden ontftekingen in de b&ar-

,, moeder, in de darmen en andere nabijgelegene deelen

„ daartoe niet eveneens kunnen medewerken ? Is het niet

^ hoogstwaarfchijnlijk, dat het onderhouden en betamelijk be-

„ vorderen der buiksontlascingen, gedurende de laatfte maan-

„ den der zwangerheid en in de eerfte dagen na de verlos-

„ fing , als eene voorbehoedende geneeswijze, om dezen

5, hoogstgevaarlijken ziekce-toeftand in tijds af te weren , kan

^ en moet befchouwd worden? Wat moet men, op patho-

„ logifche en theoretifche gronden, denken en beüuiten om-
„ trent de werking 'van het verzoet-kwik, bij deze zoo be-

„ langrijke ziekte ?'* — waren higekomen vier antwoorden ,

waarvan A in het Nederduitsch
,

geteekend : Simpliciter , B
in het Hoogduitsch, geteekend: Morbl non doqmntia fed reme-

dih curantur , C in het Hoogduitsch , geteekend met eene

Allegorie , en D in het Latijn
,

geteekend : Doctrina omnis

medica ^ &c. — Met leedwezen heeft men bevonden, dat geen

dezer fchrijvers aan de blijkbare hoofdbedoeling der vraag

heeft voldaan en deswegens geene genoegzame verdienden

heeft om bekroond te kunnen worden.
UI. Dat op de vraag : — „ Welke is de tegenwoordige flaat

„ van kennis aangaande de beweging aer fappen in degewasfen?
^ Welke zijn de waarnemingen en «proeven, die omtrent de

5, oorzaak dier beweging en de vaten of werktuigen, waarin

„ dezelve gefchiedt, eenig licht verfpreiden? Wat is daarom-

„ trent, van hetgeen door de Natuurk\indigen is gefchreven,

^ voor wel bewezen en op ondervin\jing (leunende, wat

„ daarentegen voor flechts vooronderfteld en niet bewezen
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„ aAi te merken ? En wat kan uit deze meerdere kennis ten

„ nutte van de cultuur der gewasfen worden afgeleid?" —
waarop in 1827 was ingekomen een antwoord in het Hoog-
duitsch, hetwelk toen geoordeeld is onvoldoende te zijn , nu
ontvangen is een fupplement oj) hetzelve. Dan men heeft

bij de Directie der Maatfchappij bevonden, dat, volgens de
aanmerkingen, die in de Algemeene Vergadering van 1827 op
dit antwoord gemaakt zijn , en welke aan den fchrijver , op
zijn verzoek , zijn medegedeeld , hetzelve , om aan de bedoe-
ling der vraag te beantwoorden, eene geheele omwerking vor-
derde , en dat, nu de fchrijver aan dat volftrekt vereischte

niet had voldaan, deze bijvoegfels tot zijn in 1827 ingezonden
antwoord geenszins konden dienen om met hetzelve een zooda-
nig geheel te maken, dat daaraan de uitgeloofde eerprijs kan
worden toegekend, en dat zulks bij het Programma den fchrij-

ver kan worden te kennen gegeven. De Directie heeft wijders

goedgevonden hem andermaal hierbij uit te noodigen , om, ter

verkrijging van den eerprijs , acht te geven op de in 1827
hem van wegens de Maatfchappij medegedeelde aanmerkingen,

IV. Dat op de vraag: — ,? Wat is in het algemeen, doch

^ vooral bij luchtfoorten , het verfchil tusfchen mechanifche

^ vermenging en chemifche vereeniging, en hoe kan men met
„ zekerheid weten, dat een zamenftel van twee of meer
y, vaste ligchamen , doch vooral van twee of meer lucht-

„ foorten, al of niet uit eene fcheikundige vereeniging be-

„ Haat?" — was ingekomen een antwoord in 4to , van 10
bladz. , gcteekend ; Ijvervruchten , hetwelk bevonden is niets

dan bekende zaken te bevatten , en dus geene verdienden te

hebben.

V. Dat op de vraag , betreffende commnnicatiè'n , welke
zouden te maken zijn tusfchen de zeehavens van Flhpngen en-

het Nieuwe diep aan den Helder^ is ingekomen een antwoord
in het Nederduitsch, groot 36 bladz. folio, geteekend: Wan-
neer de florni'^ind loeit , dan vlugt ik de haven. Dit ftuk werd
geoordeeld geheel onvoldoende-

VI. Dat op de vrnag :— Daar , niettegendaande de groote verbe-

teringen , welke de ftoomwerktuigen , in de laatfle jaren , hebben
ondergaan , men, tot nog toe , in de Noordelijke Provinciën onzes

Vaderlands , van dezelve nog weinig of geen gebruik maakt

,

ter ontlasting van polders en drooggemaakte meren , zoo vraagt

de Maatfchappij : — „ Zijn er genoegzame redenen voorban

-

^ den, waarom, niettegenftaande de aan de ftoomwerktuigen

^ toegebragte verbeteringen , het als nog niet raadzaam kan

^ worden geacht , van dezelve , ter ontlasting onzer lage lan-

^ den en polders gebruik te maken ; of moet dit daarentegen

^ aan nadere oorzaken , het zij gehechtheid aan beftaande in*

^ rigtingen , aard van verdeeling der opmalingen , en toeftand

yy der polders en meren , enz. , of ook welligt aan de raeer-

M de-
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^ dere kostbaarheid der (lichting en onderhoud der Itoomtui-

„ gen worden toegefchreven , en zoo al het algemeene ge-

„ bruik dezer ftoomtuigen tot dit doel niet konde worden

„ aangeprezen, zijn er dan gevallen, en zoo ja, welke, waar-

„ iu dezelve, ter bevordering der uitwatering, van dienst

„ zouden kunnen zijn?" — was ingekomen een antwoord iu

het Nederduitsch , geteekend: // faut avotter que voila la

plus mcrveilleuse de toutes les machines, &c. , belidor. Men
lieefc geoordeeld, dat de fchrijver het doel der vraag in het

geheel niet getroflfen heeft , en dat dit Huk* derhalve ter be-

krooning niet in aanmerking kan komen , en men heeft beflo-

ten de vraag te herhalen , om te beantwoorden vóór i Janua-

ri] 1831.
Vil.Dat op de vraag : — „Is er eenige grond , om de ziekte , die

„ in de Provinciën Groningen Qn Friesland, in Julij 1826, ontftaan

„ is, grootendeels, volgens het gevoelen van fommigen , toe

„ te fchrijven aan de overüroomingen van Februarij des vo-

,, rigen jaars , en wel aan de llijkige ftoffen daarbij op de

,, landen gebragt, of is het wel ooit uit ondervinding geble-

„ ken j dat de bij overftroomingen op de landen gebragte

„ fioffen, nadat die landen zijn begroeid geweest, in een

,, volgend jaar voor de gezondheid der menfchen fchadelijk

„ geweest zijn ? — Hoe is wijders de ftelling , dat de over-

,5 ftroomingen van Februarij 1825 , tot de ziekte van de laat-

,, (Ie helft van 1826, in Friesland, Groningerland , en elders,

„ aanleiding zouden hebben gegeven, overeen te brengen met

„ de ondervinding, dat op vele kleilanden in gemelde Provin-

,, ciën, waar geene overftrooming heeft plaats gehad, (zie

„ de kaart der in 1825 overftroomde landen}, dergelijke ziek-

„ te geheerscht heeft ? — En indien de gemelde ftelling niet

„ genoegzaam gegrond moge geacht worden, aan welke ande-

,, re oorzaken kan dan het ontftaan der in de gemelde Pro-

„ vinciën geheerscht hebbende ziekte met meerder waar-

„ fchijnlijkheid worden toegefchreven ?" — zijn ingekomen
eene verhandeling A, geteekend; Lange fieeken in den Herfst

,

&c., en een gefchrift B
,
geteekend : Through the experience

of others; welk laatfte is gebleken als geen antwoord op deze
vraag te kunnen worden aangemerkt. Men heeft b floten aan

het antwoord, in de verhandeling A vervat, den gouden eer-

prijs toe te kennen en den fchrijver de premie van f 150 toe

te zeggen , wanneer hij , door weglating van al het overtolli-

ge , aan deze en tevens aan andere aanmerkingen , op dit ant-

woord ge'/tillen , waarvan hij affchrift verkrijgen kan , volgens
de beoordeeling der Advifeurs , voor i Januarij 1830, zal

hebben voldaan. Bij de opening van het billet bleek van het
antwoord A fchriiver te zijn; j. j. pennink, Doctor in de
Genees- en Ferloskunde, teTwello, bij Deventer,

De vraag was naamloos ontvangen.

***
4 VIII.
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Vin. Dat op de vraag: — „Welke zijn de eigenaardige kenmer-

yy ken ofverfchijnfelen QSymptomes) , waardoor de ziekte, welke

„ in de Provinciën friesland en Groningen , in de lagere gedeelten

„ van Overijsfel, in vele gedeelten van Noord-Holland ^ in

„ Amjicrdam , en elders geheerscht heeft , zich van vorige in

„ die Provinciën geheerscht hebbende koortsziekten , zoo

„ verre men daarvan voldoende berigten vindt aangeteekend,

„ heeft onderfcheiden ? — Is er onder dezelve eene heer-

„ fchende ziekte geweest , waarvan men , uit daarvan voor-

„ handen zijnde aanteekeningen , kan aantoonen , dat zij met

,, de laatfte ziekte veel overeenkomst heeft gehad , en zijn

„ er aanteekeningen, dat er toen voorafgaande omftandigheden

„ hebben plaats gehad , aan welke men het ontdaan der ziek-

„ ten met meerder of minder grond , heeft kunnen toefchrij-

„ ven ? — Indien er voorheen dergelijke of met de laatfte

„ veel overeenftemmende ziekten hebben plaats gehad , zijn

„ er dan aanteekeningen, waaruit blijkt, met welke genees-

„ kundige behandeling men toen in het algemeen het best ge-

„ Haagd is ?" — is ingekomen een antwoord in het Neder-
duitsch, geteekend: Multa in medicina reperiuntur ^ &c. Men
heeft goedgevonden aan dit antwoord , volgens de meer-
derheid van de Hemmen der Advifeurs , den gouden eerprijs

toe te wijzen, en den fchrijver ook de premie van ƒ150 toe

te zeggen ^ wanneer hij zijn antwoord , volgens de aanmer-
kingen , daarop gevallen , die denzelven zullen worden me-
degedeeld, van hetgeen minder in dit antwoord te pas komt,
zal hebben gezuiverd , en hetgeen voor verbetering vatbaar

is 5 op eene voldoende wijze , naar het oordeel der Advi-
feurs, voor I Januarij, verbeterd zal hebben ingezonden. —
Bij de opening van het billet bleek hiervan fchrijver te zijn :

s. J. GALAMA, Doctor iu de Genees- en Verloskunde^ te Burg^
op Texel,

De vraag was naamloos ontvangen.

IX. Dat op de vraag : — „Daar in de heerfchende ziekte van

„ 1826 door de geneeskundigen, op verfchillende plaatfen , van

„ het quinine zout ) zeer verfchillend gebruikgemaakt is , niet

„ alleen , wanneer de koorts was zuiver afgaande tusfchenpoozende,

„ maar ook, wanneer dezelve was remitterend^ ja zelfs aan-
„ houdend, zoo wordt verlangd : dat uit de^vergelijking van

„ wel befchrevene waarnemingen, of uit verkregene berigten

„ of ondervinding , waarop genoegzaam te vertrouwen is ,

„ worde opgemaakt en aangewezen, in welke verfchillende
„graden en tijdperken dezer ziekte, het quinine-zout , bij

„ ondervinding gebleken is, algemeen nuttig te zijn geweest,
„ in welke daarentegen overtollig en in welke fchadelijk , het

„ zij bij het fluiten der koorts of in de gevolgen?"
Men verlangt namelijk te weten: 1°. In hoe verre men verle-

den jaar op deze of gene plaats heeft bevonden, dat het gebruik
van quinine-zout , ter genezing van aanhoudende of flechts weinig

re-
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remitterende K.oortfen is nuttig geweest? — 2^, hoe verre het, by
ondervinding geblelien is, dat men b^' een genoegzaam langdurig

gebruik der quinine de hervatting der lioorts (^recidiveren') heeft

kunnen voorkomen? — 3". Is er eenige grond, uit ondervinding

afgeleid, om de waterzucht, zoo veelvuldig na de genezing dezer

koortfen ontflaan, aan een te ilerk of langdurig gebruik der qui-

nine toe te fchrijven; of heeft men, bij eene omzigtige toediening

van het quinine-zour, ecnige nadeelige uitwerking op het een of
ander deel van het menfchelijk ligchaam waargenomen? — 4P.

(laat het gevoel van algemeene ongefteldheid, dat by velen nog
zoo lang na het wijken der koorts is waargenomen, in verband
met het ontijdig ot te veelvuldig aangewend gebruik der quinine-

zouten? — 5°. Zijn er ergens voldoende en genoegzaam herhaalde
waarnemingen, dat in fommige graden of tijdperken der ziekte het

gebruik van den koortsbast nuttiger dan het quinine-zout ge-

weest is?— zijn ingekomen twee antwoorden; A in het Hoogduitsch,
geteekend : Fere [eire est per catijas fcire , &c. en B in het

Nederduitsch ,
geceekend : Met dankbaarheid, &c. Men heeft

geoordeeld , dat geen der beide antwoorden genoegzame ver-

dienden had om ter bekrooning in aanmerking te komen , en

men heeft goedgevonden de vraag te herhalen , om beantwoord

te worden vóór 1 januarij 1830.

X. Dat op de vraag:— „Waarin beftaat de werking en het nut

,, der Zeebaden 5 ten aanzien der genezing van fommige ziek-

„ ten y Welke zijn de ziekten , waartegen zij met voordeel

„ kunnen worden aangewend? En in hoeverre kan men , op

j,
goede gronden , van de Zeebaden, meer dan van andere

„ geneesmiddelen, in fommige ziekten, eene gunftige uitwer-

„ king verwachten ?" — waren ingekomen twee antwoorden ,

waarvan A in het Nederduitsch
,

geteekend : Obfervatio est

filum , ad quod dirigi debent Medicorum ratiocinia , Bage , en B
in het Fransch

,
geteekend: Hoc breve opiisculum , etc. Men

heeft de Nederduitfche verhandeling den gouden eerprijs en

de premie van ƒ150 waardig geoordeeld, en goedgevonden de
zilvere eerpenning aan den fchrijver van de Franfche verhande-
ling aan te bieden, wanneer hij zijn naam zal gelieven bekend
te maken. Bij de opening van het billet van het antwoord A
bleek fchrijver te zijn: j. f. d'aumerie, Med. Doet., Genees-

heer van de Zeebad-inrigting te Scheveningen,
Deze vraag werd in 1827 opgegeven, door Prof, reinwardt,

aan wien derhalve nu, volgens den regel, de zilveren eerpenning
werd aangeboden.

XI. Dat op de vraag: — „Wat is er federt de uitgaaf van het

„ werk van decandolle , Esfai fur les propriétés medicales des

^ plantes , comparées avec leurs formes extérieures et leur clasp-

y, fication naturelle , ^ ed'it. , Paris 1816, ter bevestiging en uit-

„ breiding van de daarin voorgedragen leer waargenomen ?

„ Welke uitzonderingen en f^rijdigheden heeft men daarentegen

„ in deze leer opgemerkt, die nog onopgelost gebleven zijn?"— zijn ingekomen drie antwoorden, waarvan A in het Hoog-
duitsch , geteekend: Nos qui fequimur probabilia ^ etc, B in

*^ < het
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het Nederduitsch, geceekend : Planten van hetzelfde ge/lacht

bezitten gelijkfoortige geneeskrachten ^ en C geceekend: Plantae,

quae genere conveniunt, etiam Virtute conveniunt ^ linn. Uit de
voorgelezene adviezen bleek het , dat de Hoogduitfche en Ne-
derduitfche fchrijvers der zeer wijdloopige (lukken A en B
zich wel ter beantwoording der vraag veel moeite gegeven
hebben en deswegens lof verdienen , doch dat zij de bedoeling

der vraag geheel hebben gemist, en dat deswegens deze (luk-

ken ter bekrooning niet in aanmerking kunnen komen; dat

daarentegen de Franfche fchrijver van het veel beknopter
antwoord C , de bedoeling der vraag wel in het oog houden-
de, door met veel oordeel en rtrenge critiek de waarde of
onwaarde en daarna het gebruik of het onbruikbare der
meeste waarnemingen te bepalen , een goed en beknopt over-
zigt geeft van den tegenswoordigen ftaat van kennis omtrent
dit onderwerp. Men had echter wel gaarn, in één opzigt

,

een meer volledig antwoord op deze vraag gezien, doch, er-

kennende de veelvuldige verdienden in dit antwoord, befloot

men aan den fchrijver van hetzelve den gouden eerprijs toe

te wijzen. — Bij de opening van dit antwoord C bleek hier-

van fchrijver te zijn : eugene souberan , te Parijs,
Deze vraag werd in 1827 opgegeven, door Prof. reinwardt,

aan wien derhalve weder de zilveren eerpenning werd aangeboden.
XII. Dat op de vraag: — „ Op welke wijze verbetert de

^ haardasch de vruchtbaarheid van fommige gronden, daar men
„ weet , dat zij geene of althans zeer weinige zoodanige beftand-

„ deelen bevat, die ter voeding van pjanten kunnen dienen? Van
„ welken aard zijn bijzonderlijk die gronden , waarvan men be-

yy vonden heeft, dat derzelver vruchtbaarheid door de haard-

^ asch kan verbeterd worden? Voor welke gronden daarentegen

„ is dezelve niet dienftig? — En welke voor den landbouw
„ nuttige aanwijzingen kunnen er uit de beantwoording van de

„ twee eerfte leden dezer vraag worden afgeleid ?" — is in-

gekomen een antwoord in het Nederduitsch, geteekend : iVö^5/^

landlieden rept uwe leden. Hetzelve werd geoordeeld geene
genoegzame verdienden te hebben , om bekroond te worden.
Men vond goed de vraag te herhalen, om er op te antwoor-
den vóór I Januarij 1831.

XIII. Dat óp de vraag : „ Welke is de oorfprong der Graniet-

„ en andere primitive Rotsblokken en (tukken van zeer ver-

„ fchillende grootte , die in groute menigte over de vlakten

„ der Nederlanden en van het Noordelijk Duitschland ^ en in

„ de zandgronden verfpreid liggen? — Is het mogelijk, door
^ eenc naauwkeurige vergelijking dezer Rotsftukken, en van

^ dat Rotsgruis, kiezel genaamd, met de beftanddeelen van

„ elders beftaande, Geologifche Formatiën, zich te verzekeren,

„ dat de eerften te voren een gedeelte uitmaakten der laat-

„ Hen , en , zoo ja , waaraan kan men met de meeste waar-

,, fchijnlijkheid derzelver overbrenging van de nog beftaande

« Ber-
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Bergen tot onze vlakten en die van het Noordelijk Z)«/if5c^-

,^ land toefchrijven ?" — is ingekomen een antwoord in het

Fransch ,
geteekend : Les Phenoménes des pierres éparses , etc.

Men oordeelde, dat dit Ihik te veel overbodigs bevatte en aan

de vereischten der vraag te weinig beantwoordde , om be-

kroond te kunnen worden, en vond goed de vraag te herhalen

,

om te beantwoorden vóór i Janiiarij 1831.

De Maatlchappij verlangt, dat men tot de beantwoording dezer

vraag, zoo veel mogelijk, de plaatlen, waar, en de wijze, waarop
deze blokken verfprcid liggen, opgeve; dat men voorts derzelver

Mineralogifchen aard en zamenftelling naauwkeurig befchrijve, en
dezelve vergelijke met de beftanddeelen van elders beftaande For-
matiën, en dat men eindelijk oordeelkundig overwege, welke
befluiten uit dit alles, met meerder of minder waarfchijnlijkheid

,

zijn af te leiden.

XIV. Dat van den Profesfor van der boon mesch, te ^m^
flerdam^ is ontvangen het voorleden jaar bekroonde antwoord,

over de werking der dierlijke kool , vervat in eene wijdloopige

Hoogduitfche Verhandeling , in een' goeden Nederduitifchen ftijl

overgebragt. Dit Nederduitfche iluk nii meer eene navolging

dan eene vertaling zijnde , en het dus veel moeite gekost heb-

bende, dat antwoord uit het wijdloopige Hoogduitfche in goed
Nederduitsch over te brengen , hebben Directeuren der Maat-
fchappij den Heer van der boon mesch, voor de daaraan be-

fteede geheel belangelooze moeite , in deze Vergadering bedankt.

De Maatfchappij heeft goedgevonden , van de onbeantwoord
geblevene vragen , de twee volgende te herhalen , om

TE BEANTWOORDEN VÓÓR I JANUARIJ 183I.

1. „ Hoe verre is men thans gevorderd in de kennis

„ van den oorfprong der groene ftofFen in ftilflaand warcr

„ en aan de oppervlakte van hetzelve , en van andere ligdia-

„ men, onder zekere omftandigheden ontftaande? Heeft men
„ deze ftofFen, volgens genoegzaam beflisfende waarnemingen,

„ alleen voor plantaardige voortbrengfels, of voor gewasfen

„ van het meest eenvoudig zamenilel te houden? Zijn deze

„ plantaardige ftoffen of gewasfen allen van dezelfde foort,of

,5 waarin verfchillen dezelve onderling? Wat is er, van het-

„ geen men wijders omtrent den aard , de voortteling en de

„ gedaante-verwisfeling van deze ftoffen meent waargenomen

„ te hebben , door verdere waarnemingen , met daarvoor

5, meest gefchikte microscopen , te bevestigen of te weder-
„ leggen?"

Wen verlangt, hetgeen men daarvan gemeld vindt, door her-
baalde waarnemingen nader onderzocht, en hetgeen hiervan dui-
delijk, by zekere vergrootingen, is waar te nemen, naauwkeurig
bcfcbrcven en afgebeeld te zien, en dat verder aan dit onderwerp,
door voortgezette waarnemingen, zoo veel doenlyk, meerder licht

worde bijgezet.

Ver-
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Vcrgelyk f. p. schranck, über die Priestleyifche Grüne ma-

terie, Denkfchrifteu der Akademie zu München 1811, 1813.
HORNSCHUCH, Über die entftehung und metamorpkofcn der mede-
ren vegetalifehen organismen. Nova Acta Phyfico-medica Acad.
Naiur. Curios, Tom. X, p, 513. P. j. f. turpin, Organogra-
phie. Mémoires du muséum d^Hisioire Naturelle, Tomé XIV,
p. 15. Treviranus sur Ie Mouvement de la matihre verte. An-
nales des sciences naturelles ^ Janvier 1827.

II. Daar de zoogenaamde naaldbladerige en kegeldragende
boomen of fparreboomen Qarbores acerofae s. coniferaé)^ zoo
in maakfel als in groei, alsmede in eigenaardige fappen en
verdere eigenfchappen zeer aanmerkelijk van andere boomge-
wasfen verfchillen, zoo worde verlangd; — „ Eene naauwkeu-
^ rige vergelijking van het maakfel dier boomgewasfen met
„ dat van anderen, en een onderzoek , in hoe verre of uic

„ die verfchil in maakfel de verdere, bijzondere eigenfchappen

„ der Sparreboomen kan gekend en verklaard worden, en in

„ hoe verre uic de nadere kennis van dat verfchil nuttige lee-

„ ring voor de cultuur der fparreboomen kan worden afge-
„leid?"

De Maatfchappij (lelt de acht volgende vragen voor , om

TE BEANTWOORDEN VÓÓr I JANUARIJ 183I.

I. Daar men, na de voortreffelijke ontdekkingen van den
vermaarden fcheikundigen h. davy aangaande de zamenflelling

der alkalia, vervolgens ook al meer en meer gevorderd is

in het affcheiden en zuiveren der metaalachtige zelfllandighe-

den, die een beftanddeel van de onderfcheidene aardfoorten

uitmaken , zoo als van het Silicium , Aluminium , Magnesium ,

enz., en zelfs eenigen dier nieuw ontdekte metalen het be-
ftanddeel van algemeen nuttige zelfftandigheden fchijnen te

zijn , zoo als het Aluminium en Silicium van het Indisch (laai ,

zoo wordt gevraagd: „ welke is de beste en gemakkeliiklte

^ wijze, om uit de meest algemeen verfpreide aardfoorten

„ het metaalachtig beftanddeel af te fcheiden , en tot welke

^ nuttige einden kan van die beftanddeelen zelve worden ge-

„ bruik gemaakt?"
II. „ Welke zijn thans de onderfcheidene wijzen , waarop

„ de Suiker wordt gerafineerd? — hoe verre kan men fchei-

„ kundig verklaren , wat daarbij gebeure ? — en kan men
„ uit de thans verkregene of verder uitgebreide kennis van

„ dit onderwerp aantoonen , welke wijze van rafineren thans

„ de beste en de voordeeligfte zij? — Men befchrijve en

„ toetfe ook hierbij de practijken, die men in het werk ge-

^ (leid heeft , om met de minlle kosten , zonder aanbranden
,

„ het kooken van de Syroop te befpoedigen."
III. ,,JVelke is de zamenftelling dier ligt brandbare zelfftan-

^ digheden, welke onder den naam van Pyrophorus bekend

^ zijn? Welke is de ware oorzaak van derzelver fnelle ont-

.„ bran-
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^ branding, wanneer zij aan de lucht worden blootgefleld

?

„ Kan de kennis daarvan ftrekken ter verklaring der ontvlam-
„mingen en verbrandingen, die dikwijls van zelfs , zonder

„ aanrteken , in fommige zelfftandigheden ontdaan ? En welk
. y, licht geeft die kennis, om zulke ontvlaramingen en verbran-

„ dingen te voorkomen?"
IV. Daar het beftanddeel van de Ipecacuan/ia , Wüzv^mi , vol-

gens latere ontdekkingen, liet braakverwekkend vermogen
der wortels dezer plant is toe te fchrijven , is bekend gewor-
den , en daar dit beftanddeel QEmetine genaamd} ook beftaat,

doch in geringer hoeveelheid, in de wortels van verfcheidene
andere planten, die voor wortels van Ipecacuanha worden ver-

kocht, als daarvan bezwaarlijk kunnende worden onderfchei-

den, en waaruit onzekerheid ontftaat, hoeveel daarvan tot

eenig medisch gebruik voor te fchrijven, — zoo zoude deze
onzekerheid kunnen voorgekomen worden, wanneer het gemeld
beflanddeel Emetine nit de Ipecacuanha of andere planten , die

hetzelve bevatten, geheel zuiver afgefcheiden, (even als de
quinine in de plaats van kina) bij de geneeskunst werd in ge-

bruik gebragt. — Men vraagt deswegens: „ i^. Welke is de

„ zekerfte en gemakkelijkfte en voordeeligfte bereiding van

„ de Emetine uit Ipecacuanha en andere , dat beftanddeel be-

„ vattende, planten? 2^. Wat heeft men tot dusverre waar-

„ genomen als kenmerk eener zuivere bereiding van dit be-

„ ftanddeel? 30. In welke evenredigheid ftaat het braakver-

„ wekkend vermogen van het laatfte tot dat van de beste Ipe-

„ cacuanha? 4°. Welke is de beste wijze om hetzelve met
„ veiligheid toe te dienen?"
V. Daar de grasgewasfen over het algemeen eene groote

overeenkomst van eigenfchappen te kennen geven, en de Do/tk
of het Lolium temulentum de eenigfte grasfoort is , die door
hare fchadelijke hoedanigheid als eene opmerkenswaardige uit-

zondering in dezen bekend ftaat , omtrent welker waren aard

,

echter tot nog toe geen genoegzaam onderzoek is in het werk
gefteld, zoo wordt gevraagd: „ waarin is de fchadelijke eigen-

„ fchap van dat nadeelig Rruid gelegen? Is dezelve beftendig

,

„ en onaffcheidelijk van de natuurlijke geHeldheid van dit ge-

„ was, in hetzelve aanwezig, dan wel toevallig, en aan bij-

„ zondere of buitengewone oorzaken toe te fchrijven ? en

5, kan , in dit laatfte geval, deze oorzaak worden voorgekomen

y, of weggenomen ?"

VI, Daar m. dutrochet meent ontdekt te hebben, aan welke
oorzaak men de beweging der vochten in planten en dieren

hebbe toe te fchrijven (*), doch de hiervoor bijgebragte

proef-

C*) Dutrochet, Agent immediat du mouvement vital deyoilé
dans sa nature^ et dans son mode d''action, chez les yegetaux
et les animauxy 8°. Paris 1828.
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proefnemingen en ondervindingen nog niet genoegzaam fchij-

nen ter beflisfing, zoo wordt verlangt, „ dat zulks verder

^ door proefnemingen worde onderzocht , en vervolgens dui-

^ delijlc aangetoond worde , in hoe verre het door dezelve
^bewezen worde, dat de beweging der vochten in de planten

^ en dieren , die van geene andere bekende oorzaken afhange,

„ inderdaad aan eene electrifche oorzaak is toe te fchrijven

,

„ of wat 5 daarentegen , van deze ftelling nog als twijfelachtig

^ of ongegrond is aan te merken."
VII. De ontdekkingen van m. turpin aangaande de oorfpron-

kelijke zamenftelling der planten (*) van dien aard zijnde , dat

hieruit, wanneer zij wel bevestigd worden, veel nut kan
verwacht worden , niet alleen ter verdere uitbreiding der
Natuurkennis van planten , maar ook voor de cultuur van

nuttige gewasfen, zoo wordt verlangt „ eene Verhandeling,

,, waarin deze ontdekkingen op de duidelijkfte wijze worden

^ voorgemeld , en waarin , door nader onderzoek, wordt aan-

„ gewezen , wat daarvan als bewezen mag worden gehouden?

„ — wat daarentegen nog nadere bevestiging vereischt?— welk

yy licht dezelve reeds verfpreiden over de Natuurkennis der

„ gewasfen? — en welk nut van de vermeerderde kennis,

„ omtrent dat onderwerp, kan verwacht worden?"
VIII. Daar de proefnemingen van arago aangetoond hebben,

dat fommige ligc-hamen , wanneer zij fnel bewogen worden ,

een' zeer merkbaren invloed op de Magneetnaald uitoefenen ,

zoo verlangt de Maatfchappij : „ eene volledige uiteenzetting

^ van alle de verfchijnfelen , die deze werking vergezellen,

„ en eene, op waarnemingen gegronde, verklaring derzelven,"

De Maatfchappij herinnert, dat zij in vorige jaren heeft

voorgefleld de volgende vragen, om

TE BEANTWOORDEN VOOR I JANUARIJ 1830.

I. Daar de ondervinding leert, dat de zeegaten van Noord-
Holland, bijzonder met betrekking tot derzelver vaarwaters ,

aan beftendige verandering onderworpen zijn , zoo vraagt de
Maatfchappij: „ Welk was de ftaat dezer zeegaten bij den

„ aanvang van de zestiende eeuw , of zoo vroeg als men uit

„ voorhanden zijnde echte befcheiden en kaarten kan opma-

„ ken 5 vergeleken met derzelver tegenwoordige gefteldheid ?

„ Welke gevolgen zijn uit deze vergelijking in de toekomst

„ te voorzien ? En welke middelen kunnen dienftig zijn , om
„ die gevolgen , voor zoo verre dezelve geoordeeld mogten

„ worden nadeellg te zullen zijn, te voorkomen?"
II. Daar door het fcheikundig onderzoek der gewasfen

thans reeds een groot aantal van naaste of onmlddelijke be-

„ ftand-

C*) P. !• F. TURPIN, Organographie Fegetale, Mémoires du
Muséum d'Hist, Nat. Tom XIV, XV, XVI.
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ftanddeelen der planten is bekend geworden, en het te voor-
zien is , dat dit aantal al meer zal toenemen * daar echter

onder de Scheikundigen een groot verfchil heerscht van ge-

voelen, of vele dier naaste beftanddeelen fleehts wijzingen

zijn van andere vroeger of meer bekende, dan wel of dezelve

ieder afzonderlijk , als eigen beftanddeelen moeten befchouwd
worden ; zoo verlangt de Maatfchappij : „ Eene naauwkeurige

„ en op vaste duidelijke kenmerken gegronde verdeeling en

„ befchrijving der tot hiertoe bekende naaste of onmiddelijke

„ beftanddeelen der planten , en opgave tevens van het ge-

„ bruik , dat de later bekend gewordene beftanddeelen , of de

^ gewasfen , die dezelve bevatten , kunnen opleveren?"
III, 5, Welke zijn de inmengfels, waardoor de verfchillen-

,, de waters in verfcheiden ftreken der Noordelijke Provinciën

„ van het zuiver regenwater onderfcheiden bevonden wor-
„ den? Welke van deze ingemengde of vreemde deelen zijn

„ bij ondervinding gebleken voor de gezondheid der men-

„ fchen nadeelig te zijn ? Voor welk huishoudelijk gebruik is

„ het eene water boven het andere , wegens de verfcheiden-

„ heid der ingemengde deelen, of boven het zuivere water

^ te verkiezen ?"

„ IV. cc Is de zoogenaamde looiftof Qannin) , welke men
„ uit verfcheidene groeiftoffen verkrijgt, een eigenaardig be-

,,
ftanddeel der planten, of heeft men dien naam gegeven aan

„ verfchillende ftoifen , uit planten , getrokken , die de eigen-

„ fchap van zamentrekkend {astringent') te zijn en tot het

„ looijen te kunnen dienen , met elkander gemeen hebben ?

„ Hoe kan men de looiftofFen uit de verfchillende gevi^asfen,

^ die dezelve bevatten , het zuiverst verkrijgen , en door wel-

^ ke proefmiddelen kan men weten , dat zij geheel onvermengd

,, en aan elkander volkomen gelijk zijn? Welke is het gereed-

^ (te middel, om, door middel van indigo of andere groeiftof-

„ fen met zuren te bewerken , looiftoffen voort te brengen ,

„ en waarin deze artificiële looiflof van de natuurlijke onder-

,,
fcheiden ? Zouden ook deze niet wel foortgelijke zamen-

„ geftelde ftofFen zijn? En indien men door nader onderzoek

,, tot meer volledige kennis van de verfchillende looidofFen

^ gerake , van welke nuttigheid zal dan dezelve kunren zijn ,

„ zoo voor de verfchillende trafijken of handwerken , als

,, voor het gebruik , hetwelk daarvan in de geneeskunst wordt

„ gemaakt?"
V. „ Hoe verre kent men thans den aard en de oorzaken

„ der verrotting van dierlijke en plantaardige zelfllandigheden,

„ en de middelen, die het meest gefchikt zijn, om , naar de

„ verfchillende oogmerken^ de verrotting voor te komen?"
VI. ,, In hoe verre is, na den leeftijd van ealler, de beoefening

„ en uitbreiding van de natuurlijkehistorie der dieren, en voor-

„ al der vergelijkende ontleedkunde, aan de Phyfiologie of
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„ Natuurkunde van den mensch in het algemeen di^nftig ge-
„ weest? Welke zijn, in het bijzonder , de deelen van het
„ menfchelijk ligchaam , die thans beter gekend zijn » en

„ welke zijn derzelver verrigtingen , waarover, federt het ge-

„ melde tijdvak , door de dierkunde en vergelijkende ont-

„ leedkunde eenig meerder licht verfpreid is ?"

VII. Daar het glazig vernis of potasch-filikaat (eene ver-
binding van keiaarde en potasch) , thans wederom ter beveili-

ging van hout en andere brandbare zelfllandigheden voor brand
en voor de fchadelijke inwerking van lucht en vochtigheid

aanbevolen en gebezigd wordt ; zoo verlangt de Maatfchappij

:

„ dat door nadere proefnemingen onderzocht en bepaald worde ,

„ in hoeverre dit middel ook hier te lande tot hetzelfde einde

„ kan worden aangewend , en hoedanig hetzelve moet bereid

^ worden , opdat hetzelve duurzaam zij , en aan het voorge-

„ ftelde oogmerk kan beantwoorden."
Men zie over dit onderwerp: khstners Archif für die gefammte

Naturlehre, B. III. 463 en B. V. 209, 385.

VIII. Daar de proeven van humphry davy leeren^ dat het

verfchil van grond , klimaat , jaargetijde en andere omftandig-

heden , eenen aanmerkelijken invloed op de evenredige hoe-

veelheid van de naaste beftanddeelen der granen , bepaaldelijk

der tarwe, uitoefenen, zoodac b. v. de wintértarwe eene
meerdere hoeveelheid meelftoffe Qamylum') , de zomertarwe
daarentegen meer plantenlijm (^colla) bevat; dat ookdeNoord-
Amerikaanfche tarwe van het laatsgenoemd beftanddeel eene

grootere hoeveelheid dan de Engelfche tarwe bevat ; en daar

het van aanbelang kan geacht worden, dat ook de tarwe hier

te lande , onder verfchillende omltandigheden geteeld , in het

gemelde opzigt gekend worde ; zoo verlangt de Maatfchappij

:

dat door een naauwkeurig onderzoek bepaald worde , in
*'

hoeverre de foorten van tarwe , in onderfcheidene gronden
*

en tijden van het jaar hier te lande geteeld , in het gemelde

opzigt van elkander en van de beste buitenlandfche foorten

„ van tarwe verfchillen ? Welke foorten , op grond van dat

^ onderzoek , tot verfchillend gebruik boven anderen gefchikt

zijn? En welke aanwijzingen daaruit voor de cultuur van

dit graan kunnen worden afgeleid?"
"

Zie H. DAVY, Elements of Agricultural Chemistry. London
1814. 8°. bl. 142 seq,

IX. Daar eene juiste kennis der verfchillende gronden , als de

voornaamfte grondflag eener oordeelkundige beoefening van den

landbouw moet worden aangemerkt ; zoo verlangt de Maat-

fchappij : „ Eene beknopte natuur-, fchei- en landbouwkun-

^ dige befchrijving en vergelijking der voornaamfte, onder-

„ fcheidene , zoo woeste als bebouwde gronden in de Noor-

„ delijke Provinciën van dit Rijk, vooral met opzigt tot der-

„ zelver gefchiktheid tot het voorttelen , in het groot, van

„ meest nuttige gewasfen/'
A.
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X. „ In hoe verre , en welke zijn de plantaardige klenr-

^ ftofFen als bijzondere naaste beftanddeeien bekend ? Welke

„ zijn derzelver natuur en eigenfchappen ? Met welke be-

,,
Itanddeelen worden zij vereenigd aangeirofFen ? Hoe kunnen

„ zij daarvan op de gefchiktlle wijze gezuiverd worden? Door

^ welke middelen worden zij het meest aangedaan , verhel-

„ derd, verdonkerd en verkleurd? En welk nut en voordeel

„ vloeijen uit deze kennis voor de vervverijen en fommige

„ fabrijken voort?"
XI. „ Waarin zijn de Noorder-nevels , die men langs het

„ geheele Hollandfche ftrand, voornamelijk in het voorjaar

,

„ waarneemt , en die op ibmmige plaacfen zeevlammen ge-

^ naamd worden, onderfcheiden van andere nevels? Hoe ver

„ verfpreiden zich dezelve gewoonlijk landwaarts in ? Welke

„ is derzelver uitwerking op de gezo: dheid van menfchen,

„ dieren en planten ? Welke veranderingen hebben er , bij het

^ ontftaan dezer nevels, in het luchtgeltel plaats, met betrek-

„ king tot temperatuur- barometrifche drukking, hygrometri-

„ fche toeftanden , eleccriciteit, enz.? Men verlangt, vooral,

„ alle de omrtandigheden, welke het ontftaan van zeevlammen

„ vooraf gaan, vergezellen en opvolgen, door naauwkeurige

yy waarnemingen met de beste hiflrwnenten ,
gedurende genoeg-

„ zamen tijd ^ bepaald te zien. Kan men, eindelijk, zoowel

„ uit deze waarnemingen , als uit andere reeds bekende na-

„ tuurkundige wetten, tot den aard en de oorzaken van dit

„ verfchijnfel befl uiten ?"

XH. „ Daar het fchelkundig onderzoek van allebewerktuigde

„ dierlijke en plaiitaardige zei filandigh eden zich thans niet

„ meer behoefc te bepalen (zoo als nog vóór weinige jaren)

„ tot het ontleden van dezelve in hare naaste beftanddeeien

,, ipiincipia proxima)^ naardien men door de nieuwe wijze

„ van dezelve te ontbinden , door thenard , gay lussac en

„ BEiiZEMüs uitgedacht , ten aanzien van velen dier zelfftan-

5, digheden reeds heeft kunnen onderzoeken , in welke even-

5, redigheid de eenvoudige beftanddeeien (^principia remota\

,5 in dezelve zijn vereenigd; zoo \Vordt verlangd eene ver-

,5 handeling, waarin i^.) deze wijze van gemelde zelfftandig-

,, heden te oiuljden, die na herhaalde proeven, ook door

„ andere fcheikundigen in het werk gefteld , de beste is be-

„ vonden 5 duidelijk wordt befchreven, en waarin 2°.) eene

,5 opgave gefchiedt , van welke bewerktuigde zelfftandighe-

,, den men de evenredigheid van derzelver eenvoudige be-

„ ftanddeelen met genoegzame zekerheid heeft leeren ken-

„ nen ; en 3^.) wordt aangewezen, tot welke nutn'ge leerin-

j, gen deze uitbreiding van kennis aanleiding geeft , of wat

„ daarvan verder zoude kunnen verwacht worden."
XHI. De Franfche Scheikundige TuENARnhet middel gevon-

den hebbende , om het water te vermengen met zeer groote
**^ hoe-
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hoeveelheden oxygène , en het hierdoor verkregen vocht zeer
zonderlinge eigenlchappen bezittende , die nog grootendeels

onverklaard zijn gebleven •, zoo wordt verlangd : „ eene ver-

„ handeling , waarin de eigenfchappen van dit vocht , na een

^ herhaald en verder uitgebreid onderzoek, naauwkeurig wor-

^ den befchreven , en van dezelve eene voldoende , door

„ proeven bevestigde, verklaring wordt gegeven, en waarin

„ tevens wordt nagegaan , of en tot welke nuttige aanwendin-

„ gen dit vocht , hetzij in de geneeskunst , hetzij in andere

yy opzigten , zoude kunnen gebruikt of beproefd worden."
XIV. Daar bij fommige natiën velerlei Weekdieren QMollus-

ques"), vooral dezulken, die de zeeën opleveren, in veelvuU
dig gebruik zijn , en deze , volgens daarvan voorhanden zijnde

berigten, een gezond, goedkoop, en fommigen zelfs een aan-

genaam voedfel geven, terwijl van de weekdieren, die nabij

de Nederlandfche kust voorkomen , alleen de oesters en mos-
felen en de aliekruiken bij ons in gebruik zijn ; zoo wordt
gevraagd: „ van welke andere zee-molliisken , niet te wijd

„ van de Nederlandfche kust zich onthoudende , om aan de-

y, zelve te worden aangebragt, men met veiligheid zoude

„ kunnen beproeven , of zij niet flechts tot fmakelijke , maar

^ ook tot gezonde voedfels zouden kunnen dienen ?"

XV. „ Wat heeft de ondervinding tot dus verre geleerd ,

^ omtrent het nut, of het nadeel, hetwelk de aanwending

„ van groote hoeveelheden bloedzuigers in velerlei ziekten

y, heeft te weeg gebragt.? Rust de theorie, door fommige

„ zelfs beroemde geneeskundigen voorgedaan , op wel bewe-

y, zene phyfiologifche en pathulogifche gronden , of zijn in

yy die theorie ongegronde willekeurig aangenomene ftellingen?

„ In welke ziekten is een welberedeneerd gebruik van bloed-

yy zuigers ter genezing nuttig geweest ? In welke gevallen

yy daarentegen heeft men van het aanwenden van dezelve

y,
geene gunüige , maar meesttijds fchadelijke gevolgen waar-

yy genomen ?"

XVI. Eene fterke opdrijving van fappen in de Italiaanfche

populieren, gepaard met de uitftrooming van eene groote hoe-
veelheid lucht , door coulomb in April 1796 waargeno-
men (*), wanneer hij populierftammen van 4^5 palm'jn [de-

cimètres) middellijn tot nabij het midden doorboorde, fchijnt

tot nader onderzoek weinig aanleiding gegeven te hebben.
Daar echter dit verfchijnfel hoogst merkwaardig is , en , bij

verdere beproeving, tot gewigtige ontdekkingen welligt aan-

leiding zoude kunnen geven, belooft de Maatfchappij haren
gouden eereprijs aan dengenen , die in de gelegenheid zal

zijn en daarvan goed gebruik zal maken , om dit verfchijnfel

in het voorjaar bij verfcheidene boomfoorten te beproeven

,

en

i*^ Journal de Phyfique XLIX, pag. 39a.
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en naauwkeurig na te gaan al hetgeen daarbij vak op te

merken.
Voor een voldoend antwoord zal men mogen verwachten , bij

de gewone medaille, eene premie, gccvenredigd aan de belangrijk-

heid van hetgeen het nader onderzoek van dit verlchijnfel zal ge-

leerd hebben.

XVII. Daar bet verfchijnfel door doebereiner het eerst waar-

genomen, waarbij de Platina^ door eene chemifche bereiding

cot een fponsvormig ligchanm gevormd, door ^^/s-y^j/ö'/ö^èw^ ,

met medewerking der dampUringslncht, tot gloeijen wordt ge-

bragt , en zulks met de aangenoraene chemifche theoriën niet

Ichijnt overeen te brengen te zijn, en daar de ontdekking van
de oorzaak van die zonderling en treffend verfchijnfel welligt

tot andere nuttige ontdekkingen aanleiding zoude kunnen ge-
ven , belooft de Maatfchappij haren gewonen gouden eerprijs,

met de premie , aan dengenen , die van hetzelve verfchijnfel

eene voldoende , door proefnemingen gellaafde , verklaring

zal geven.

XVIII. „ Op welke wijze zijn hier te lande de klei-enzandgron-

„ den ontitaan? Welke zijn door de zee, w<*lke door rivieren

„ gevormd en waaraan kan men zulks erkennen? Welke zijn

j, de verfchillende oorzaken, die op de eene plaats de klei-,

„ op de andere de zandgronden hebben doen ontdaan ? Wel-
^ ke is , in het bijzonder , de oorfprong en gefteldheld der

^ met klei opgevulde landkommen Qbassins^ , alsmede der

5, heuvelige zanddreek, welke zich van over den 7Js/e/, tus-

„ fchen Ri/n en Zuiderzee^ uitftrekt?"
De Maailchappij verlangt, dat men in bet beantwoorden dezer

vraag zooveel mogelijk buiten geologifche flelfels blijve, doch dat

waarnemingen en proeven, zooveel gefchieden kan, geraadpleegd
worden.

XIX. Daar het uit de proefnemingen van fomraige Schei-

kundigen, vooral uit die van wijlen den Hoogleeraar p. dries-

SEN ,
gebleken is, dat de dampkringslucht, nabij het zeeftrand,

vooral hier te lande, eenig zoutzuur bevat, en dat daaidoor

de eigenfchappen der lucht meer of min gewijzigd worden ,

dat daardoor ook vooral de oplosfing van het lood in regen-

water bevorderd wordt; daar echter deze waarnemingen niet

overal of in andere landen zijn bevestigd geworden , en het

ook nog niet volkomen uitgemaakt is, of het zouczuur ge-

heel vrij , dan wel met andere zelfltandigheden chemisch ver-

bonden , of als zout in den dampkring aanwezig is ; zoo ver-

langt de Maatfchappij, „ dat dit onderwerp door naau»4'keuri-

„ ge proefnemingen op nieuw onderzocht, en alzoo meer

„ bepaaldelijk aangewezen worde , of, en waar de damp-

„ kringslucht hier te lande zoutzuur bevat? Welke omflan-

„ digheden de hoeveelheid van hetzelve vermeerderen ? In

„ welken ftaat het daarin aanwezig is, en in hoeverre de

„ lucht, door deze bijmenging, eenige verandering in eigen-

„ fchappen ondergaat?" *** 2 XX,
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XX. Daar het mee de meerdere vorderingen der Scheikunde,
vooral nic de proeven van faraday , gebleken is, dac vele

zelfftandigheden , die vroeger alleen als luchcvormige of per-
manent gazvormige ligchamen bekend waren , door drukidng
of'perfing en fterke koude , hetzij tot vaste , hetzij tot drop-
vormige ligchamen kunnen verdigt worden, waardoor de ver-

deeling der veerkrachtige ligchamen in dampvormige en lucht-

vormige , onzeker wordt, of gedeeltelijk vervallen is; zoo
wordt gevraagd: ,, i°. In hoeverre kan de voornoemde
„ verdeeling nog worden behouden , en welke zelfllandig-

„ heden moet men lucht- of gaz-vormige, welke daarence-

„ gen dampvormige noemen ? 2''. Welk nuttig gebruik in

„ kunden en fabrijken kan van de zelfltandigheden, die door

„ lleike koude of perfing verdigt zijn, gemaakt worden,
„ hetzij om derzelvcr veerkracht en uitzetting, hetzij om an-

ff dere eigenfchappen ?"

XX[. „ In hoeverre kan het blaauwzuur (^ncidum hydrocyam^

3, cum), tot hiertoe alleen in de (leenvruchtboomen Qdrupa-

„ ccae^ gevonden , als een beflanddeel der gewassen worden
„ aangemerkt ? Js hetzelve ook in andere dan de genoemcte

„ gewasfen bevat? En lant zich dan in de gevvasfen, die het-

,, zelve bevatten, even zoo als in de voornoemde, eene
„ overeenkomst van maakfel aanwijzen ? Is aan dat zuur al-

„ leen de vergif'tige of andere uitwerking der gewasfen , die

„ het inhouden , toe te rchrijven ? Is hetzelve geheel over-

3, eenkomrtig met datgene , dat door kunst uit dierlijke zelf»

„ Handigheden kan worden vervaardigd ? En welke zijn de

„ algemeene kenCchetfende eigenfchappen der gewasfen of
„ derzelver nadere belianddeelen, die blaauwzuur bevatten,

„ in het bijzonder ook in derzelver uitwerking op het men-
»> fchelijk ligchaam en als geneesmiddelen befchouwd ?"

XXn. „ Geeft de ontleedknndige phyfiologifche k<?nnis van

^ het maakfel van óqw Koekoek of de leefwijze van dezen vo-

„ gel cenige gronden ann de hand, om te verklaren , welke

„ de reden zij , dat deze vogel geen nest maakt , en zijne

„ eijeren niet zelf uitbroeit? Zoo neen , welke is dan de

„ oorzaak van dit merkwaardig verfchijnfel ?''

XXI ir. „ Waarin bellaat het verfchil tusfchen hec Indisch

„ ftaal ïVootz en de overige ftaalfoorcen ? In hoeverre is men

„ geflaagd in het namaken van Indisch daal ? Welke proeven

^ zijn er in de laatfte jaren in het werk gefield en met eenen

^ gelukkigen uicflng bekroond, om het Haal te veredelen ? En
„ daar men daartoe zich ook van chrnmium bediend heeft,

^ en dit metaal thans minder kostbaar is ; waardoor beveelt

„ zich het c'?romiiim-ü^ii\ aan , en welk bijzonder gebruik kan

^ van de verfchiliende ftaalfoorten op het voordceligst gemaakt

^ worden ?'*

Joiirn. of the royal Inüitution, N".. XVI II Ann. de Chim. &
de Phys. T. XV, XVII. ^

XXIV.
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XXIV. „ Wat weet men thans van de Natuurlijke Historie

„ der trekvisfchen? Welke visfchen zijn als zoodanig bekend

^ gewordend Welke is de (trekking van hunnen loop, der-

^ zelver aanvang en einde, en welke bijzonderheden heeft

„ men daaromtrent verder opgemerkt?" •
XXV". Daar de nadeelige uitwerking van uitgedoofde en

weder aanglimmende of niet geheel doorgebraode turf- of

houtskolen op de dampkringslucht veel grooter is , dan die

van wq\ doorgebrande kolen, waardoor dezel-ve, in kleine

beflocen vertrekken , de zich daar in bevindende menfchen
fpoedig in bezwijming doet vallen en vervolgens van het

leven berooft, en daar die uitwerking niet wel kan worden
toegefchreven aan de geringe hoeveelheid koolzure lucht, die

bij de aangliraming in korten tijd ontftaat, zoo wordt ge-

vraagd: „dar Joor proeven worde nagefpoord , aan welke

„ oorzaak die nadeelige uitwerking der aanglimmende kolen ,

„ waardoor de dampkringslucht in kleine ruimten ter onder-

„ houding van het menfchelijk leven zeer fpoedig geheel onge-

„ fchikt wordt , zij toe te fchrijven.*'

De Heer ansltjn alhier heeft , federt de laatfte algemeene
Vergadering der Maatfchappij , de Naamlijsten der Nederland-

fche Infecten, bij dezelve uitgegeven , op nieuw vermeerderd
met 103 foorten, en van dezelve één of twee voor het Na*
turaliën-kabinet der Maatfchappij aangeboden. — Directeuren

hebben goedgevonden , volgens het befluit voorleden jaar ter

verrijking der verzameling van Nederlandfche dieren geno-

men , hiervoor aan den Heer ansijjn eene premie van 8' du-

katen toe te wijzen, (zie het Programma van 1828).

HISTORISCHE VRAGEN.
De Maatfchappij heeft goedgevonden de volgende onbeant-

woord geblevene vraag te herhalen , om

TE BEANTWOORDEN VOOR I JANUARTJ 183I.

„ Welke en van wat aard was de invloed der Nederlanderen

^ in Spanje gedurende de regering van karel den vijfden?,

^ Staan de gebeurtenisfen , welke later onder philips den

„tweeden in de Nederlanden hebben plaats gehad , in eenig

^ verband tot de vroegere? Ontdekt men bij de befchouwing
„dier beide^ tijdperken , dat ^ hetgeen men r^^mV noemt?
„ Welk onderfcheid is er, tusfchen het gebeurde onder karel
„ en onder piiilips, in aard, doel en gevolg; en welke lesfen

„ zij uit deze vergelijking voor (laat- en zedekunde op te za-

„ melen r\

•••3 De
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De Maatfchappij herinnert in een vorig jaar de volgende
historifche vraag te hebben voorgefteld, om

TE BEANTWOORDEN VOOR I JANUARIJ 183O.

^Welke zijn de gevaren , aan welke de wijsgeerige be-

„ fchouwing en behandeling der gefchiedenis, bij een min
„ voorzigcige toepasfing is blootgelleld, en wat behoort men
„ in acht te nemen , ten einde die gevaren, zoo veel moge-
„ lijk, te vermijden ?"

De Maatfcliappij verlangt dit niet Hechts in liet algemeen bere-
deneerd, maar ook door voorbeelden, uit zulke Gefcliiedfcb rij-

vers, die door hunne wijsgeerige behandeling der gefchiedenis
meest beroemd zijn, opgehelderd en bevestigd te zien.

D

PROGRAMMA
VOOR HET JAAR 1830.

e Hollandfche Maatfchappij der Wetenfchappen te Haarlem,
hield hare zeven en zeventigfte i^arViikCche algemeene Vergadering

op 22 Mei. De prefiderendc Directeur Mr. j. p. van vvicke-

vooRT CROMMELiN verzocht den Secretaris verflag te doen van

hetgeen bij deze Maatfchappij , federt de laatfte Algemeene
vergadering van 1829^ was ingekomen. Hieruit bleek het

,

betreifende

NATUURKUNDIGE WETENSCHAPPEN.

I. Dat op de vraag: — „ Daar in de hcerfchende ziekte van

„ 1B26 door de geneeskundigen, op verfchillende plaatfen, van

„ het qiiinine-zout zeer verfchillend gebruik gemaakt is , niet

„ alleen, wanneer de koorts was zuiver afgaande tusfchenpoo'

„ zonde ^ maar ook, wanneer dezelve ^"^i remitterend ^ ja zelfs

„ aanhoudend^ zoo wordt verlangd: dat uit de vergelijking

j, van wél befchrevene waarnemingen, of uit verkregene be-

j, rigten of ondervindingen, waarop genoegzaj^m te vertrouwen

^ is, worde opgemaakt en aangewezen, in welke verfchillende

5,
graden en tijdperken dezer ziekte het quinine-zout, bij

„ ondervinding,' gebleken is algemeen nuttig te zijn geweest;

^ in welke daarentegen overtollig, en in welke fchadelijk,

„ het zij bij hef fluiten der koorts of in de gevolgen ?" —
waren ingekomen drie antwoorden, allen in het Nederduit^ch,

waarvan A is getcekend : Pereant errores , &c. B geteekend

:

Jd utilitatem vitae, &c. C geteekend: Uit liefde. Men
heeft aan het antwoord B den gouden eerprijs en tevens de

premie van f 150 toegewezen. — Bij de opening van het bil-

let
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let bleek hiervan fchrijver ce zijn: s. j. galama, Doctor in de

Genees- en Verloskunde , Eilands-Doctor op Texel.

II. Dat op de vraag: — „ Is de zoogenaamde looi(lof(/^««/«),

„ welke men uit verfcheidene groeiftofFen verkrijgt, eeneigen-

„ aardig beflanddeel der planten, of heeft men dien naam^ge-

„ geven aan verfchillende ftoffen, uit planten getrokken, die

„ de eigenfchap van zamentrekkend (^astringent') te zijn en

„ tot het looijen te kunnen dienen , met elkander gemeen heb-

^ ben? Hoe kan men de looiftoffen uit de verfchillende ge-

„ wasfen, die dezelve bevatten, het zuiverst verkrijgen, en

„ door welke proefmiddclen kan men weten , dat zij geheel

^ onvermengd en aan elkander volkomen gelijk zijn? Welke
^ is het gereedlle middel, om, door middel van. indigo of

yy andere groeiftoffen met zuren te bewerken , looiftoffen voort

„ te brengen , en waarin is deze artificiële looillof van de

yy natuurlijke onderfcheiden ? Zouden ook dezen niet wel

yy foortgeiijke zamengeftelde ftofFen zijn? En indien men door

„ nader onderzoek tot meer volledige kennis van de verfchil-

^ lende looiftoffen gerake, van welke nuttigheid zal dan de-

yj zelve kunnen zijn , zoo voor de verfchillende trafijken of

„ handwerken, a!s voor het gebruik, hetwelk daarvan in de

yy geneeskunst wordt gemaakt?" — was ingekomen een ant-

woord in het Hoogduitsch, gereekend : Feniet tempus, &c.
Men heeft befloten aan dit antwoord den gouden eerprijs toe

te wijzen, doch zonder de premie, en den fchrijver het uit-

zigt te geven van ook de premie van ƒ150 wel te zullen kun-
nen verkrijgen , wanneer het hem zal mogen gelukken, na ver-
der voortgezette onderzoekingen , door een belangrijk bij-

voegfel, voor i Januarij van één der volgende jaren in te

zenden, de vraag op eene meer volledige wijze te beantwoor-
den, na ten dien einde wel overwogen te hebben de aanmer-
kingen , door de Advifeurs op dit antwoord gemaakt , waarvan
den fchrijver een affchrift zal worden gezonden. — Bij de
opening vjin het billet bleek het , dat hiervan fchrijver is :

AUGUST WILHELM BUCHNER , Apotheker te Maints,

III. Dcit op de vraag : — „ Wat heeft de ondervinding tot düs
verre geleerd omtrent het nur of het nadeel , hetwelk de aanwen-
ding van groote hoeveelheden bloedzuigers in velerlei ziekten

heeft te weeg gebragt? Rust de theorie, door fommige zelfs

„ beroemde geneeskundigen voorgedaan , op wel bewezene

„ phyfiologifche en pathol ogifche gronden , of zijn in die

„ theorie ongegronde willekeurig aangenomene Hellingen? In

„ welke ziekten is een welberedeneerd gebruik van bloedzui-

„ gers ter genezing nuttig geweest ? In welke gevallen daar-

„ entegen heeft men van het aanwenden van dezelve geene

„ gunftige , maar meesttijds fchadelijke gevolgen waargeno-

„ men ?" — was ingekomen een antwoord in het Neder-
duitsch

, geteekend : Duo sunt praecipue medicinae cardines j
* * * A ra-
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ratio et observatio. Men heeft geoordeeld, dat dit antwoord
veel goeds bevat, doch vergeleken bij hetgeen in den herfst
van het verleden jaar over de leer van bhouss/ms is in het
licht gekomen, vindt men er te weinig nieuws of belangrijks
in^ om met den gouden cerprijs te worden bekroond.

Deze vraag wordt niet herhaald.

IV. Dat op de vraag: — „ Gqq^ de ontleedkundige en

„ phyfiologifche kennis van het maakfel van den Koekoek, of
^ ook de leefwijze van dezen vogel eenige gronden aan de

„ hand, om te verklaren, welke de reden zij, dat deze vo-

„ gel geen nest maakt, en zijne eijeren niet zelf uitbrocit ?

„ Zoo neen, welke is dan de oorzaak van dit merkwaardig
^ verfch ijn fel ?" — waren ingekomen drie antwoorden, waar-
van A in het Hoogduirsch , geteekend : Who gathers kis lear^
tiing^ &c. B in het Nederdnitsch : Farii scmus , &c, C in

het Nederdnitsch : Onvermoeide arbeid, &c. , en een klein

Hoogduitsch gefchrift , verkeerdelijk door den fchi ijver met
zijn naam onderteekerd. Men heeft, volgens het overeenftera-
mend gevoelen der Beoordeelaars, het antwoord A den gou-
den eerprijs waardig geoordeeld. — Bij het openen van het
billet bleek hiervan fchrijver te zijn : herman schlegel , Con-
fervateur van "'s Rijks Mufeum van Natuurlijke Historie, te

Leiden»
Deze vraag werd in 1827 opgegeven, door Prof. reinwardt,

aan wien derhalve nu, volgens den" regel, de zilveren eerpenning
werd aangebo.ien.

De Maatfchappij heeft goedgevonden , van de onbeantwoord
geblevene vragen, de tien volgende te herhalen, om

TE BEANTWOORDEN VÓÓR I JANUARIJ 1832.

I. „ Daar het fcheikundig enderzoek van alle bewerktuig-

^ de dierlijke en plantaardige zelfflandigheden zich thans niet

,j
meer behoeft te bepalen (zoo als nog vóór weinige jaren)

tot het ontleden van dezelve in hare naaste beftanddeelen

^ (principia proxima'), naardien men door de nieuwe wijze van

^ dezelve te ontbinden, door thenard, gay lussac en ber-

^ ZEL1US uitgedacht , ten aanzien van velen dier zelfflandighe-

„ den reeds heeft kunnen onderzoeken, in welke evenredigheid

„ de eenvoudige belianddeelen (principia remota') 'm dezelve

„ zijn vereenigd, zoo wordt verlangd — eene verhandeling,

^ waarin 1^.) deze wijze van gemelde zelfftandigheden te ont-

^ leden, die, na herhaalde proeven, ook door andere fcheikun-

^ digen in het werk gefteld , de beste is bevonden, duidelijk

^ wordt befchreven , en waarin 1^.^ eene opgave gefchiedt

,

„ van welke bewerktuigde zelfftandigheden men de evenredig-

„ heid van derzelver eenvoudige beltanddeelen met genoegza-

„ me zekerheid heeft leeren kennen , en 3^,) wordt aange-

» wezen , tot welke nuttige leeringen deze uitbreiding van

„ ken-
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^ kennis aanleiding geefc , of wat daarvan verder zoiida

„ kunnen verwacht worden ?"

II. De Franfche Scheikundige thenard het middel gevon-
den hebbende , om hec water ce vermengen mee zeer groote

hoeveelheden oxygèue , en hec , hierdoor verkregen , vocht
zeer zonderlinge ejgenfchappen bezittende , die nog grooten-

deels onverklaard zijn gebleven , zoo wordt verlangd : „ eene
„verhandeling, waarin de eigenfchappen van dit vocht, na

j, een herhnald en verder uitgebreid onderzoek , naauwkeurig

„ worden befchreven , en van dezelve eene voldoende, door

„ proeven bevestigde, verklaring wordt gegeven , en waarin

„ tevens wordt nagegaan , of en tot welke nuttige aanwendin-

f, gen dit vocht , hetzij in de geneeskunst , hetzij in andere

„ opzigten , zoude kunnen gebruikt of beproefd worden."
III. Daar bij (bmmige natiën velerlei Weekdieren (^Mollus^

que^') , vooral dezulken , die de zeeën opleveren , in veelvul-

dig gebruik zijn, en deze, volgens daarvan voorhanden zijnde

berigten , een gezond, goedkoop, en fommigen zelfs een ann-

genaam voedfel geven, terwijl van de weekdieien , die nabij

de Nederlandfche kust voorkomen , alleen de oesters en mos-
felen en de aliekruiken bij ons in gebruik zijn , zoo wordt
gevraagd : „ van welke andere zee-mollusken , niet te wijd

„ van de Nederlandfche kust zich onthoudende om aan de-

yy zelve te worden aangebragt , men met veiligheid zoude kun-

„ nen beproeven, of zij niet (lechts rot fmnkelijk, maar ook
„ tot gezond voedfel zouden kunnen dienen ?"

IV. Eene llerke opdrijving van Tappen in de Italiaanfche

populieren, gepaard met de uitltroommg van eene groote
hoeveelheid lucht, door coülomb in April 1796 waargeno^
men (*) , wanneer hij popnlierflammen van 4^5 palmen
{decimètres') middellijn tot nabij het midden doorboorde , fchijnt

tot nader onderzoek weinig aanleiding gegeven te hebben.
Daar echter dit verfchijnfel hoogstmerkwaardig is , en , bij

verdere beproeving , tot gewigtige ontdekkingen welligt aan-

leiding zoude kunnen geven, belooft de Maatfchappij haren
gouden eereprijs aan dengenen , die in de gelegenheid zal

zijn en daarvan goed gebruik zal maken, om dit verfchijnfel

in het voorjaar bij verfcheidene boomfoorcen te beproeven

,

en naauwkeurig na te gaan al hetgeen daarbij valt op te merken.
Voor een voldoend antwoord zal men mogen verwachten, hy

de gewone medaille, eene premie, gccvenredigd aan de belnnorijU*
lieid , van lietgeen hec nader onderzoek van dit verfcliijnfel zal

geleerd he])ben.

V. Daar het verfchijnfel, door doebereiner het eerst waar-
genomen, waarbij de Pljtina ^ door eene chemifche bereiding

rot een fponsvormig ligchaam gevormd , door gaz-hydrogène ,

met
(*") Journal de Phyftque XLIX, pag. 392.

***5
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met medewerking der dampkringslncht , tot gloeijen wordt
gebragt, en zulks met de aangenoraene chemifche theoriën niet

Ichijnt overeen te brengen te zijn, en daar de ontdekking van
de oorzaak van dit zonderling en treffend verfchijnfel welligt

tot andere nuttige ontdekkingen aanleiding zoude kunnen ge-
ven , belooft de Maatfchappij haren gewonen gouden eerprijs ,

met de premie, aan dengenen , die van hetzelve verfchijnfel

eene voldoende , door proefnemingen geltaafde, verklaring zal

geven.

VI. ), Op welke wijze zijn hier te lande de klei- en zand-
^gronden ontftaan ? Welke zijn door de zee, welke door

„ rivieren gevormd , en waaraan kan men zulks erkennen?

„ Welke zijn de verfchillende oorzaken , die op de eene

„ plaats de klei- , op de andere de zandgronden hebben doen

^ ontÜaan ? Welke is , in het bijzonder , de oorfprong en

„ gefteldheid der met klei opgevulde landkommen (^bassins') ,

„ alsmede der heuvelige zandllreek , welke zich van over

„ den JJsfel tusfchen Rijn en Zuiderzee uicftrekt?"
De "Maatfchappij verlangt, dat men in liet beantwoorden dezer

vraag zooveel mogelijk buiten geologiCche ftelfels blijve, doch
dat waarnemingen en proeven, zooveel gefchieden kan, geraad-
pleegd worden,

VII. Daar het uit de proefnemingen van fommige Schei-

kundigen , vooral uit die van wijlen den Hoogleeraar p. dries-

SEN ,
gebleken is , dat de dampkringslncht , nabij het zee-

ftrand , vooral hier te lande , eenig zoutzuur bevat , en dat

daardoor de eigenfchappen der lucht meer of min gewijzigd

worden , dat daardoor ook vooral de oplosfing van het lood

in regenwater bevorderd wordt; daar echter deze waarnemin-
gen niet overal of in andere landen zijn bevestigd geworden ,

en het ook nog niet volkomen uitgemaakt is , of het zoutzuur
geheel vrij, dan wel met andere zelfitandigheden chemisch
verbonden, of ais zout in den dampkring aanwezig is, zoo
verlangt de Maatfchappij

, „ dat dit onderwerp door naauw-

„ keurige proefnemingen op nieuw onderzocht , en alzoo

„ meer bepaaldelijk aangewezen worde, of , en waar de

„ dampkringslucht hier te lande zoutzuur bevat ? Welke om-
„ ftandigheden de hoeveelheid van hetzelve vermeerderen ?

^ In welken ftaat het daarin aanwezig is , en in hoeverre de

„ lucht, door deze bijmenging, eenige verandering in eigen-

fchappen ondergaat ?"

Vill. Daar het met de meerdere vorderingen der Scheikun-
de, vooral uit de proeven van fauaday, gebleken is, dat

vele zelfftandigheden, die vroeger alleen als luchtvormige of
permanent gazvormige ligchamen bekend waren, door druk-
king of perfing en fterke koude , hetzij tot vaste , hetzij tot

dropvormige ligchamen kunnen verdigt worden , waardoor de
verdeeling der veerkrachtige ligchamen in dampvormige en

luchtvormige onzeker wordt of gedeeltelijk vervallen is , zoo
word

*>
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wordt gevraagd: „ i^. In hoeverre kan de voornoemde ver-

deeling nog worden behouden , en welke zelfftandigheden moet
men lucht- of gaz-vormige , welke daarentegen darapvormige-

noemen ? 2°. Welk nuttig gebruik in kunften en fabrijken

kan van de zelfihndigheden , die door fterke koude of perfing

verdigt zijn ,
gemaakt worden , hetzij om derzelver veerkracht

en uiüzetting , hetzij om andere eigenfchappen ?"

IX. „ In hoeverre kan het blaauwzuur (^acidum hydrocya-

„ mcum% tot hiertoe alleen in de fteenvruchtboomen (^dntpaceae)

„ gevonden , als een beflanddeel der gewasfen worden aange-

„ merkt? Is hetzelve ook in andere dan de genoemde gewaslen

„ bevat ? En laat zich dan in de gewasfen , die hetzelve be-

„ vatten, even zoo als in de voornoemde, eene overeenkomst

„ van maakfel aanwijzen? Is aan dat zuur alleen de vergiftige

„ of andere uitwerking der gewasfen, die het inhouden, toe

„ te fchrijven? Is hetzelve geheel overeenkomflig met dat-

„ gene , dat door kunst uit dierlijke zelfftandigheden kan wor-

„ den vervaardigd ? En welke zijn de algemeene kenfchet-

^ fende eigenfchappen der gewasfen of derzelver nadere be-

5, ftanddeelen , die blaauwzuur bevatten , in het bijzonder ook

^ in derzelver uitwerking op het menfchelijk ügchaam en als

„ geneesmiddelen befchouwd ?"

X. „ Waarin beftaat het verfchil tusfchen het Indisch ftaal

„ Wootz en de overige ftaalfoorten? In hoeverre is men ge-

3, flaagd in het namaken van Indisch ftaal ? Welke proeven

„ zijn er in de laatfte jaren in het werk gefleld en met eenen

5,
gelukkigen uitflag bekroond, om het ftaal te veredelen?

„ En daar men daartoe zich ook van chromhim bed/end heeft,

„ en dit metaal thans minder kostbaar is, — waardoor beveelt

„ zich het chromium-^2.2\ aan, en welk bijzonder gebruik

„ kan van de verfchillende ftaalfoorten op het voordeeligst ge-

„ maakt worden ?'*

Jotirn, of the royal Inftitution , N^. XVIII Ann. de Chim, ö*

de Phys, t. XV, XVII.

De overige onbeantwoord geblevene vragen van het Pro-
gramma van 1829, die reeds eenmaal herhaald zijn voor een

bepaalden tijd, blijven nu voorgeleid voor een onbepaalden

tijd, zoo als ook alle diegenen, welke bij vorige Programma's
voor een onbepaalden tijd zijn voorgefteld.

De Maatfcbappij herinnert, dat zij in vorige jaren heeft voor-

gefteld de volgende vragen , om

TE BEANTWOORDEN VÓÓR I JANUARIJ 183I.

I. Daar, niettegenftnande de groote verbeteringen , welke
de flioomvverl^tuigen, in de laatfte jaren , hebben ondergaan,
men, tot nog toe, in de Noordelijke Provinciën onzes Va-
derlands, van dezelve nog weinig of geen gebruik maakt ter

ontlasting van polders en drooggemaakte meren , zoo vraagt de
Maar-
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Maatfchappij : — g, Zijn er genoegzame redenen voorhanden
,

„ waarom, niettegenftaande de, aan de ftoomwerktuigen loege-

„ bragte , verbeteringen, hec als nog niet raadzaam kan wor-

^ den geacht , van dezelve ter ontlasting onzer lage landen en

^ polders gebruik te maken; of moet dit daarentegen aan an-

yy dere oorzaken, het zij gehechtheid aan beltaande inrigcingen,

yy aard van verdeeling der opmaüngen , toeltand der polders

yy en meren, enz., of ook wclligt aan de meerdere kostbaar-

^ heid van de iHchting en het onderhoud der lloomtuigen wor-

^ den toegefchreven , en, zoo al het algemeene 'gebruik dezer

^ ftoomtuigen tot dit doel niet konde worden aangeprezen,

„ zijn er dan gevallen, en, zoo ja, welke, waarin dezelve,

„ter bevordering der uitwateiing, van dienst zouden kunnen

„ zijnr
II. 5, Op welke wijze verbetert de haardasch de

^ vruchtbaarheid van fommige gronden , daar men weet , dat

„ zij geene of althans zeer weinig zoodanige be(landd«?elen

„ bevat, die ter voeding van planten kunnen dienen? Van
„ welken aard zijn bijzonderlijk die gronden, waarvan men
„ bevonden heefi, dat derzelver vruchcbaarheid door de haard-

„ asch kan verbeterd worden? Voor welke gronden dnaren-

„ tegen is dezelve niet dienftig? — En welke voor den land-

„ bouw nuttige aanwijzingen kunnen er uit de beantvvoor-

,, ding van de twee eerfte leden dezer vraag worden afge-
„leid?"

III. „ Welke is de oorfprong der Graniet- en andere

„ primitive Rotsblokken en Hukken van zeer verfchil lende

„ grootte , — die in grootce menigte over de vlakten der

„ Nederlanden en van het Noordelijk Duitichland ^ en in de

^ zandgronden verfpreid liggen? — Is het mogelijk, door

„ eene naauwkeurige vergelijking dezer Rotsrtukken, en van

„dat Rotsgruis, ^/Vz^/ genaamd , met de beftanddeelen van

„ elders beflaande Geologifche Formatién , zich te verzeke-

yy ren, dat de eerrten te voren een gedeelte uicmaakcen der

„ laatllen , en zoo ja, waaraan kan men mee de meeste waar-

„ fchijnlijkheid derzelver overbrenging van de nog beltaande

„ Bergen , tot onze vlakten , en die van het Noordelijk

„ Buitichland toefchrijven ?*'

IV. yy Hoe verre is men than.s gevorderd in de kennis van

„ den oorfprong der groene IlofFen in ililftaand water, en aan

yy de oppervlakte van hetzelve, en van andere ligchamen on-

yy der zekere omftandigheden ontftaande; heeft men deze Itof-

„fen, volgens genoegzaam beflisfende waarnemingen, alleen

yy voor plantaardige voorbrengfels , of voor gewasfen van hec

yy meest eenvoudig zamenllel te houden? Zijn deze plantaar-

^ dige flofFen of gewasfen, allen van dezelfde foort, ofwaar-

yy in verfchillen dezelve onderling ? Wat is er hetgeen men
„ wijders omtrent den aard , de voortceling , en de gedaante-

^ ver-
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„ verwisfeling van deze flofFen meent waargenomen ce heb-

„ ben 5 door verdere waarnemingen , mee daarvoor meest ge-
„ Ichiiice microscopen, te bevesiigen of te wederleggen?'*

Men verlAnp;c hetgeen men daarvan gemeld vindt, door herhaal-
de waarnemingen nader onderzocht, hetgeen hiervan duidelijk, bij

zekere vergrootingen, is waar ic nemen, naauwkeurig befchreven
en afgebeeld te zien, en dat verder aan dit onderwerp, door
Vüort'^ezette waarnemingen, zoo veel doenlijk, meerder licht wor-
de bijgezet.

Vergelijk f. p. schranck, über die Priestleyifche Griine ma-
tcrh. Denkfchrifteu der Akademie zu München i8ii, 1813. —
I-IoRNscHUCH, über die entflehung; und metamorphofcn der nïede-
ren yegetaliféilien organisme». Nova Acta Phyfico-medica Acad,
Naittr. CurioSy Tom. X, p. 513. P. j, f. turpin, Organogra-
pfiie. Mémoires du muséum dWIisloire Naturelle, Tomé XIV",
p. 15. Trevikanus sur Ie mouvement de la matière verte. An-
aal es des sciences naturelles ^ Janvier 1827.

V. Daar de zoogenaamde naaldbladerige en kegeldragende
boomen of fparreboomen (^arbores acerofae 5. conffevae), zoo
in maakfel als in groei, alsmede in eigenaardige fappen en
verdere eigenfchappen zeer aanmerkelijk van andere boomge-
vvajjfen verlchillen, zoo wordt verlangd: — „ Eene naauvvkeu-

„ rige vergelijk,ng van het maakfel dier boomgewasfen met
„ dat van anderen, en een onderzoek, in hoe verre of uit

„ dit verfchil in maakfel de verdere bijzondere eigenfchappen

„ der Sparreboomen kan gekend en verklaard worden, en in

„ hoe verre uit de nadere kennis van dat verfchil nuttige lee-

5, ling voor de cultuur der fparreboomen kan worden afge-

„ leid?"

VI. Daar men, na de voortreffelijke ontdekkingen van den
vermaarden fcheikundigen 11. davy aangaande de zamenftelling

der alkalia, vervolgens ook al meer en meer gevorderd is

in hec affcheiden en zuiveren der metaalachtige zelfdandighe-

den, die een bertanddeel van de onderfcheidene aardfoorten

uitmaken, zoo als van het Silicium^ Aluminium ^ Magnesium^
enz., en zelfs eenigen dier nieuw ontdekte metalen het be-
ftanddeel vnn algemeen nuttige zelfllandigheden fchijnen te

zijn, zoo als het A/umimum en Silicium van het Indisch (laai,

zoo wordt gevraagd; „ welke is de beste en gemakkeliikrte

j^
wijze, om uit de meest algemeen verfpreide aardfoorten

„ het metaalachtig beftanddeel af te fcheiden, en tot welke

5, nuttige einden kan van die bertanddeelen zelve worden ge-

„ bruik gemaakt?"
Vlf. „Welke zijn thans de onderfcheidene wijzen, waarop
de Suiker wordt gerafineerd? — hoe verre kan men fchei-

kundig verklaren, wat daarbij gebeure? — eh kan men
uit de thans verkregene of verder uitgebreide kennis van

dit onderwerp aantoonen , welke wijze van rafineren thans

de beste en de voordeeligfte zij? — Men befchrijve en

loetfe ook hierbij de practijken, die men in het werk ge-

„ ftelj
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„ (leid heeft , om met de minde kosten , zonder aanbranden

,

„ het koeken van de Syroop te befpoedigen.'*

VIII. „Welke is de zamenftelling dier ligt brandbare zelfftan-

„ digheden, welke onder den naam van Pyrophorus bekend
„ zijn? Welke is de ware oorzaak van derzelver fnelle onc-

^ branding, wanneer zij aan de Incht worden blootgefleld

?

„ Kan de kennis daarvan (trekken ter verklaring der ontvlam-

j, mingen en verbrandingen, die dikwijls van zelfs , zonder

^ aanlteken, in fommige zeifftandigheden ontftaan? En welk
„ licht geeft die kennis, om zulke ontvlammingen en verbran-

„ dingen te voorkomen?''
IX. Daar het bedanddeel van de Tpecacuanha ^ w^zvami , vol-

gens latere ontdekkingen, liet braakverwekkend vermogen
der wortels dezer plant is toe te fchrijven , is bekend gewor-
den , en daar dit beftanddeel QEmetine genaamd) ook beftaat,

doch in geringer hoeveelheid, in de wortels van verfcheidene
andere planten, die voor wortels van Ipecacuanha worden ver-

kocht', als daarvan bezwaarlijk kunnende worden onderfchei-

den , en waaruit onzekerheid ontltaat, hoeveel daarvan tot

eenig medisch gebruik voor te fchrijven, — zoo zoude deze
onzekerheid kunnen voorgekomen worden, wanneer het gemeld
bertanddeel Emetine uit de Ipecacuanha of andere planten, die

hetzelve bevatten, geheel zuiver afge(cheiden, (even als de
quinine in de plaats van kina) bij de geneeskunst werd in ge-
bruik gebragt. — Men vraagt deswegens: „ i^. Welke is de

„ zekerde en gemakkelijklle en voordeeligfle bereiding van

„ de Emetine uit Ipecacuanha en andere , dat bellanddeel be-

^ vattende, planten? i^. Wat heeft men tot dusverre waar-

„ genomen als kenmerk eener zuivere bereiding van dit be-

„ ftanddeel? 30. In welke evenredigheid flaat het braakver-

^ wekkend vermogen van het laatfte tot dat van de beste Ipe--

„ cacuanha? 4°. Welke is de beste wijze om hetzelve met

„ veiligheid toe te dienen?"
X. Daar de grasgewasfen over het algemeen eene groote

overeenkomst van eigenfchappen te kennen geven, en de Dolik

of het Lolium tenmlentum de eenigfte grnsfoort is, die door
hare fchadelijke hoedanigheid als eene opmerkenswaardige uit-

zondering in dezen bekend Haat , omtrent welker waren aard

echter tot nog toe geen genoegzaam onderzoek is in het werk
gefield, zoo wordt gevraagd: „ waarin is de fchadelijke eigen-

„ fchap van dat nadeelig kruid gelegen? Is dezelve beftendig,

„ en onaffcheidelijk van de natuurlijke gefteldheid van dit ge-

„ was , in hetzelve aanwezig , dan wel toevallig , en aan bij-

„ zondere of buitengewone oorzaken toe te fchrijven ? en

„ kan , in dit laatfte geval, deze oorzaak worden voorgekomen
„ of weggenomen ?'*

XI. Daar m. dutrochet meent ontdekt te hebben, aan welke
oorzaak men de beweging der vochten in planten en dieren

heb-
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hebbe toe te fchrijven (*), doch de hiervoor bijgebragte

proefnemingen en ondervindingen nog niet genoegzaam fchij-

nen ter bellisfing, zoo wordt verlangt, „ dat zulks verder

^ door proefnemingen worde onderzocht, en .vervolgens dui-

,j delijk aangetoond worde , in hoe verre het door dezelve

„ bewezen worde, dat de beweging der vochten in de planten

^ en dieren , die van geene andere bekende oorzaken afhange,

„ inderdaad aan eene electrifche oorzaak is toe te fchrijven

,

„ of wat, daarentegen, van deze (telling nog als twijfelachtig

„ of ongegrond is aan te merken."
XII. De ontdekkingen van m. turpin aangaande de oorfpron-

kelijke zamenftelling der planten (f) van dien aard zijnde , dat

hieruit, wanneer zij wef bevestigd worden, veel nut kan

verwacht worden , niet alleen ter verdere uicbreiding der
Natuurkennis van planten , maar ook voor de cultuur van

nuttige gewasfen, zoo wordt verlangt „ eene Verhandeling,

^ waarin deze ontdekkingen op de duidelijkfte wijze worden

^ voorgefleld, en waarin, door nader onderzoek, wordt aan-

^ gewezen , wat daarvan als bewezen mag worden gehouden?

^ — wat daarentegen nog nadere bevestiging vereischt?— welk

^ licht dezelve reeds verfpreiden over de Natuurkennis der

„ gewasfen? — en welk nut van de vermeerderde kennis,

^ omtrent dat onderwerp, kan verwacht worden?"
XIII. Daar de proefnemingen van arago aangetoond hebben,

dat fommige ligchamen , wanneer zij fnel bewogen worden >

een' zeer merkbaren invloed op de Magneetnaald uitoefenen ,

zoo verlangt de Mantfchappij : „ eene volledige, uiteenzetting

„ van alle de verfchijnfelen , die deze werking vergezellen,

„ en eene, op waarnemingen gegronde, verklaring derzelven."

De Maatfchappij heeft goedgevonden de elf volgende vragen

voor te dellen, om

TE BEAMTWOORDEN VÓÓR I JANUARIJ I832.

I. „ Hoeverre kan men uit de thans verkregene geologi-

„ fche kennis van ons Land met waarfchijnlijkheid opmaken,

^ dat er in onze Noordelijke Provinciën, met goed gevolg,

„ Kunstbronnen , of zoogenaamde Artefiaanfche bronnen , kun-

„ nen geboord worden? In hoe verre kan men de theorie

^ dier bronnen , zoo als dezelve door garnier en hericart

„ DE THURY is voorgefteld , als gegrond befchouwen ? Wac laat

„ zich van deze bronnen, indien dezelve bij ons wel (lagen,

„ ver-

(*) ÜUTROCUET, ^gent immediat du mouvement vital devotie
dans sa nature, et dans son mode d""act ion, chez les vegetaux
et les animaux, 8°. Paris 1828.

Ct) !•• J« F. TURPiN, Organographie Vegetale, Mémoires du
Muséum d'Hist. Nat. Tom XIV, XV, XVI.
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„ verwachten, zoowel wanneer dezelve tot beweegkracht als

„ tot het voorzien van groote fteden van versch water of tot

„ het vruchtbaar maken van woeste gronden en hooge en dor-

^ re heide velden aangewend worden ?"

De Maatlcha'ppij verlangt gcenzins, dat men in liet antwoord
dittjene ovenieme, wat In de werken van garnier en hericart
DE THURY gevonden wordt, maar dat men de waarfcliijnlijktiCKl of
onwaarlchijnlijklieid van liet welllagen dier bronnen in onze lage

gronden ohdcrzoeke, en tevens aantoone, welk nut men van de-
zelve te wachten hebbe?

II. „ Wat heeft de ondervinding tot hiertoe geleerd aan-

„ gaande den invloed van verfchillende klimaten en levens-

^ wijzen op het doen ontftaan , verergeren , verminderen of

^ vóórkomen der Podagra? Hoe verre is men hierdoor er in

^ gedaagd , om de ware natuur of het wezen dezer ziekte

^ beter te leeren kennen? En welk nut is hieruit te trekken

^ voor den practifchen Geneesheer , ten einde de aanvallen

^ van de Podagra te vóórkomen of te verminderen , of de-

yy zelve , wanneer zij reeds plaats hebben , te verzachten en

„ op de meest gepaste wijze te behandelen?"
Men verlangt, tot do beantwoording dezer vraag, alleen bijeen

gebragt te z'cn , wat wel bewezen is, en tevens de fcliriften, waar*
uit zulks blijke, naauwkcurig te zien aangehaald.

TI f. „ Tïoe verre is men door de latere nafporingen der

^ Phyfiologen gevorderd in de Natuurkennis van het menfche-

^ lijk bloed? Is er eenige grond, om daaraan een eigenaardig

„ leven toe te kennen ? Wat is daarvan door voldoende proe-

„ ven en waarnemingen duideliik aangetoond ? Wat daarente-

^ gen is, van hetgeen men daaromtrent gefield heeft, nog

^ voor twijfelachtig of ongegrond te houden? En welke nut-

^ rige ieeringen kunnen er, uit hecgeen men daarvan waarlijk

„ weet , worden afgeleid ?'*

Men zie c. ii. schultz, übfir den Lehensprocesf im P,Iute. 8°.

Bcriin 1824.. — A. f. j. c. maijek. Supplement znr Biologie des
Blutes und der Pfianztnjclfie.

IV. Daar men, niettegendnande veelvuldig onderzoek om-
trent den waren aard van het Secale cornutum (Moederkoorn,
Mutterkorn') ^ echter tot nu toe in het onzekere geb-even is,

wat men te denken heeft van zoo vele uiteenloopende berig-

len omtrent de uiiwerkfelen van dit voortbrengsel op het

menfchelijk ligchaam, wanneer de rogge, die daarmede ontaard

is , hetzij tot voedfel, hetzii tot geneesmiddel gebruikt wordt; —
als ook van hetgeen verhaald wordt van verfcbijnfelen, die

in heete landen volgen op het gebruik van de maïs^ met der-
geliik voortbrengfel bezet : — zoo vraagt men „ eene Verhan-

„ deling , waarin al hetgeen omtrent dit onderwerp wel be-

„ wezen of wel waargenomen is of worden kan , kortelijk

^ bijeengefteld is , en daarbij kortelijk aangetoond , welke

,

« daar-
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^ daaromtrent verfpreide, berigten nadere bevestiging verei-

„fchen"
Mémoires de la Société Linnéenne de Paris, Vol. V. Jan. 1827.

p. 565. — LoRiNGRR, yerfuche und Beobachtungen über' die Wür-
kutig des ültttterkorns^ HerJin 1829. — Roülin bg froriep. XXV.
153—157. — CuviER, Htsioire des progrès des Sciences Natu-
relles, III. p. 80. — Bijdragen tot de Natuurk, Wetenfch. VI.
bladz. 59.

V. Daar het voor het algemeen van het grootst belang

is, dat alle twijfeling, ten aanzien van het vermogen der

Koepokken , om niet flechts voor eenen geruimen tijd , maar

op den duur tegen de Kinderpokken te waarborgen, geheel en

al ophoude, en het veelvuldig voorkomen van zoogenaamde
gemodificeerde of gewijzigde Kinderpokken bij vroeger ge-
vaccineerden , deze twijfeling bij niet weinigen, zelfs bij

fommige voorflanders der Koepok-inenting, werkelijk doet

ontdaan , zoo wordt gevraagd: „ i^. Wat is de reden, dat na

„ de Kinderpok-inenting , hetzi.j daarop eene zeer zware of

j, Hechts zeer ligte ziekte gevolgd is, zoogenaamde gewijzigde

„ Kinderpokken bijna nimmer worden waargenomen , terwijl

„ dezelve na de Koepok-inenting, jnzonderheid bij het gras-

„ feren der Kinderpokken , veelvuldige malen plaats grij-

„ pen ? — 2^. Leveren de gewijzigde Kinderpokken een be-

„ wijs op voor de ongenoegzaamheid der Koepok-inenting

„ ter geheele uitdelging van de vatbaarheid voor de Kinder-

,, ziekte , of bewijzen zij flechts , dat de afloop der Koepok-

„ ziekte niet geheel voldoende noch regelmatig is geweest, en

„ niet alle die verfchijnfelen heeft opgeleverd , welke tot

^ waarborg tegen de Kinderziekte kunnen verfl:rekken? — 3<^.

„ Bijaldien zij flechts dit laatfte bewijzen , wat kan dan de

„ reden zijn van het dikwerf ontflaan derzelven , ook bij de

,j
zoodanigen , bij wie, volgens het getuigenis van allezins

„ kundige en ervaren Artfen , de Koepokziekce een , in allen

„ deele regelmatig, beloop had ? — 4^. Bewijzen de gewij-

„ zigde Kinderpokken , dat het ganfche beloop der Koepok-
^ ziekte fomtijds zoodanig kan zijn , dat het ook voor kun-

„ dige Artfen wel eens mogelijk is zich ten aanzien van de

„ daarvan verwachte uitwerking te bedriegen; — of is er

„ zulk een vast en noodzakelijk beloop der Koepok-ziekte,

—

^ levert dezelve zulke ondubbelzinnige verfchijnfelen , waar-

„ door dezelve moet vergezeld worden , en — is er zulk

„ een gewisfe en bepaalde graad van hevigheid van ieder dezer

yy verfchijnfelen, dat men eene waarlijk regelmatige en üus

„ OOK waarborgende Koepok-ziekte van eene fchijnbaar regel-

^ matige en niet, althans niet duurzaam , waarborgende gemak-
^ keiijk onderfcheiden kan V

Men overwege, of hierbij ook in aanmerking kan komen het
fpoediger of trager afvallen der korften; en zoo ja, of men dan
ook , uit ondervinding , eenigzins bepalen kan , hoe veel dagen er

• » be-
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behooren te verloopen, alvorens ^e rooven afvallen? en wijder^
ook, of liet, na het afvallen der rooven nablijvend, Hdteeken
eenigc zekfre kenmerken opleverc, waaruit, a posteriori^dcwaar-
lyk regelmatige van de fleclns fchijubaar regelmatige Koepokken
Öuidelyk onderkend kunnen worden?
VI. Sedert de ontdekking v<in het lodium (de kelpftof) , is

dit merkwaardig ligchaam , op onderfcheidene wijzen , in^ en

uitwendig als geneesmiddel in zeer vele ziekten en gebreken

aangewend. Vele Genees- en Heelkundii^en hebben er uitmun-

tende uitwerkfelen van waargenomen ; andere Geneeskundigen

hebben van het lodium geene uitwerking, b. v. tegen firuma

^

waartegen deze ftof het meest is aanbevolen , ondervonden

;

anderen hebben op deszelfs onvoorzigtige toediening gevaar-

lijke toevallen , ja den dood zelven zien volgen. — De Maat-
fchappij vraagt ^ eene , op reden en ondervinding , zoo van

^ é^w fchrijver zelven als van anderen fteunende, Verhande-

„ ling, waarin de geneeskrachten van het lodium zoo naauw-

„ keurig mogelijk worden bepaald, en de ziekten, zoo in- als.

^ uitwendige, waarin het te pas komt, worden aangewezen."
Vil. y, Welke is de tegenwoordige (laat van kennis omtrent

^ de voortteeling der visfchen van verfchillende klasfen ? Kun-
„ nen er , uit hetgeen men daarvan weet , nuttige lesfen voor

5, den vischvangst worden afgeleid?"

VIII. „Bezitten de gewaslen eene eigene warmte , ver-

^ fchillende van het midden, waarin zij geplaatst zijn? Is zij

„ verfchillende in de onderfcheidene deelen van het gewas?

^ Welke is de oorzaak van dezelve? Waardoor wordt de

^ verhoogde warmte voortgebragt , die bij het opengaan der

„ bloemen van fommige gewasfen, b. v. van eenige foorten

^ van Arum , is waargenomen ? Is deze eigene warmte al-

^ leen, of gedeekelijk, de oorzaak, dat vele gewasfen eenC;

^ ftrenge koude zonder nadeel kunnen doorftaan ? en moet

^ men het hieraan toefchrijven, dat anderen in eene verhoogde

,, temperatuur of nabij heete bronnen , zoo als meermalen is

„ waargenomen, in het leven blijven en eene eigene lagere

^ temperatuur behouden? Kan de kennis van dit alles voor

„ de kuituur van nuctige gewasfen dienftig zijn ?'*

Men lette bij deze vraac: , onder anderen , op de Verhandelingen,
van HALDF.R, üher die Temperatur der Vegetabiliën, Tubingen
^826, ec BORY DE ST. VINCENT, suT la clialeuT des Fegetaux,
Journ* de Phyf. T, LIX. p. 280.

IX. „ Wat leert de ondervinding aangaande het ontdaan

^ van nieuwe foorten of bijfoorten van planten door kunllige

3Q bevruchting der bloemen van de eene met het bloemftofvan

^ andere foorten ? En welke nieuwe nuttige of fraaije plant-

^ gewasfen kunnen op die wijze worden voortgebragt en ver-

^ menigvuldigd ?"

De Maatfchappij verlanjrr, dat dit vtaagQuk door nieuwe proef-
tiemingen worde opgelid^ci-'d.

X*
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X. Aangezien thans vele geologen de gronden , dfe op
vele plaatfen het bovenfte gedeelte der aarde uitmaken , ia

diluviale en alluviale formatiën onderfcheiden , en veronderftel-

len , dat de eerstgenoemde niet dan door eene buitengewone*
thans niet beftaande oorzaak zijn voortgebragt , en derhalve
van eene laatfte algeraeene omwenteling, die aan de tegenwoor-
dige gefteldheid der aarde onmiddellijk is voorafgegaan, getui-

gen, terwijl daarentegen anderen van oordeel zijn, dat de bij-

zondere gefteldheid der zoogenaamde diluviale gronden , zon-
der het veronderftellen eener zoodanige buitengewone oorzaak,
kan verklaard worden , zoo wordt gevraagd: ^ Welke is de

„ gefteldheid, en welke zijn de zekere en vaste kenmerken
„ der gronden, die men thans met den naam van diluvium be-

„ ftempelt? Zijn dezelve werkelijk van andere, bijzonder

„ van de alluviale gronden onderfcheiden? Geeft een grondig

5, onderzoek van dezelve , befchouwd in verband met de be-
,, kende oorzaken , waardoor de oppervlakte der aarde wordt
„ veranderd

,
genoegzame redenen aan de hand , om derzeiver

5, ontftaan te verklaren , of dragen dezelve duidelijk blijken

,

„ dat zij niet dan door buitengewone oorzaken kunnen zijn

„ voortgebragt ?"

XI. ^ Welke zijn de eigenfchappen , waaraan men eene

„ goede , onder water hard wordende, mortel of metfelfpecie

5, kan herkennen ? Welke zijn deszelfs fcheikundige beftand-

„ deelen , en welke is de fcheikundige vereeniging, die er bij

,, dit hard worden tusfchen deze beftanddeelen geboren wordt?'»

LETTEUKUNDIGE en HISTORISCHE VRAGEN.

De Maatfchappij ftelt de volgende vraag voor, om

OM TE BEANTWOORDEN VÓÓR I JANUARIJ I832.

Daar de pogingen , ter ontcijfering der verfchillende Egypti-
•fcbe fchriftfoorten aangewend, de aandacht der geleerde we-
reld thans ten hoogfte l3ezig houden, en de oordeelvellingen

over den meer of minder gunfcigen uitflag van dien letter-

kundigen arbeid zeer uit een loopen , zoo verlangt de Maat-
fchappij : ^ eene naauwkeurige opgave en grondige beoordee-

„ ling, van al hetgeen tot nu toe in dit vak is verrigt.'*

Zij wenscht gisfing van zekerheid gelcheiden en iuist aangetee-
kend te zien, hoe ver men in deze zaak gevorderd zij.

De Maatfchappij herhaalt de volgende onbeantwoord geble-
vene vraag, om

TE. BEANTWOORDEN VÓÓR I JANUARIJ 1832.

„ W'eike zijn' de gevaren , aan welk<3 de wijsgeerige be-
**** 2 ^fchou-
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„ fchouwing en behandeling der gefchiedenis , bij een (min

„ voorzigtige coepasfing, is blootgefteld , en wac behoort men
„ in acht te nemen, ten einde die gevaren, zoo veel moge-
„ lijk , te vermijden?"

De Maatfchappij verlangt dit niet flechts in het algemeen bere-
deneerd, maar oolc door voorbeelden uit zulke Gc(ch'iedlclirijvers,
die door hunne wijsgccrigc behandeiiug der gefchiedenis meest be-
roemd zijn, opgehelderd en bevestigd te zien.

I

En herinnert voorleden jaar de volgende herhaald te heb-
ben, om

TE BEANTWOORDEN VÓÓR I JANUARIJ 183I.

„ Welke en van wat aard was de invloed der Nederlande-

„ ren in Spanje
, gedurende de regering van karel ^eu vijf-

„ den F Staan de gebenrtenisfen , welke later, onder pfiilips

„ den tweeden in de Nederlanden hebben plaats gehad , in

^ eenig verband tot de vroegere ? Ontdekt men' bij de be-

„ fchouwing dier beide tijdperken , dat hetgeen men reactie

yy noemt ? Welk onderfcheid is er tusfchen het gebeurde on-

„ der KAREL en onder philips , in aard , doel en gevolg ; en

„ welke lesfen zij uit deze vergelijking voor ftaat- en zede-
„ kunde op te zamelen ?"

Het zal der Maatfchappij aangenaam zijn , wanneer de Schrij-

vers hunne antwoorden, zoo veel mogelijk is, bekorten, door
alles daarvan af te laten , hetwelk niet volflrekt tot de hoofd-
zaak, die zij vraagt, behoort; zij verlangt in alles, wat men
haar aanbiedt, duidelijkheid, met kortheid gepaard, en het

welbewezene, van het op losfe gronden gefielde, juist onder-

fcheiden te zien. — Wijders wordt herinnerd, dat, volgens

befluit van Directeuren, geen antwoord ter beoordeeling zal

worden aangenomen , hetwelk blijkt door de eigen hand des

Schrijvers gefield te zijn, en zelfs zal eene toegewezene Me-
daille niet kunnen worden afgegeven, wanneer, na de toewij-

zing, de hand des Schrijvers in het bekroonde fluk duidelijk"

erkend wordt; alsmede dat geene verhandeling, welke groo*

tendeels tot eene voorlezing gediend heeft, ter beoordeeling

bij de Maatfchappij kan aangenomen worden , en dat, wan-
neer men dit van een reeds gunflig beoordeeld fhik mogt
ontdekken, alsdan het daaromtrent genomen befluit zoude ver-
vallen.

Het flaat ook aan elk Lid vrij naar den prijs te dingen ,

jonder voorwaarde , dat zijne verhandeling, gelijk ook het bil-

let , met de letter L. geteekend zij.

De antwoorden moeten duideliik gefchreven, met een ver-

zegeld billet, des Schrijvers naam bevattende , in het Neder-

duitsch ^ Fransch, Latijn, Engelsch of Hoogduitsch, (doch met
gee-
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geene Hoogduitfche letter) franco gezonden worden aan
M. VAN MARUM , Sccrctaris dezer Maatfchappij.

De eerprijs der Maatfchappij voor het voldoende antwoord

,

op elk van hare vragen, is een Gouden Medaille^ op den ge-
wonen ftempel der Maatfchappij geflagen , met den naam van
den Schrijver en het jaartal op den rand, oï Honderd vijftig

guldens, ter keuze van den Schrijver, en nog daarenboven,
indien het antwoord zulks M'aardig geoordeeld wordt , eene
premie van Honderd vijftig guldens. — Het zal dengenen, die

den prijs behalen zal , ot' een accesftt zal bekomen , niet

vrijftaan zijne Verhandeling, welke bekroond is, het zij apart

of bij eenig werk, te doen drukken, zonder de uitdrukkelij-
ke toeflemming van deze Maatfchappij daartoe te hebben ge-
kregen.

^tn^^\^\M\M\ar\m\M^'jÊr\M\if\ir^^^m\

Tot DIRECTEUREN zijn verkoren:

Mr. K. j. VAN DOORN , Staatsraad, Gouverneur van Oost-Baande'
ren, te Gend.

Mr. j. p, HOEUFFT van Velzen , te Amjierdam.

Tot BINNENLANDSCHE LEDEN:

c. PRUYS VAN DER HOEVEN, Hoogkeraar in de Geneeskunde ^ te

Le-^den.

j. L. c. SCHRÖDER VAN DER KOLK, Hoogkcraar in de Genees'

kunde, te Utrecht.

H. c. VAN HALL , Hoogleeraar in de Wis- en Natuurkunde , te

Groningen,

A. GOEKoop, Infpecteur van ^s Rijks TVaterjiaat , in ^s Bosch,

A. LIPKEN s , Advifeur in zaken van TVerktuig- en Scheikunde

bij hit Ministerie van Binnenlandfche Zaken , te Brusfel.

Tot BUITENLANDSCHE LEDEN:

j. BERZELius, Hoogkeraar in de Scheikunde, te Stokholm»

F. w. BESSEL , Sterrekundige , te Koningsbergen

,

ALEXANDER BRONGNiART , Hooglecraar in de Geologie en Mi*
neralogie , te Parijs.

R. BROWN , Kruidkundige^ te Londen.

A. p. DECANDOLLE , Hoogkeroar in de Kruidkunde , te Parijs,

Qtci LUSSAC, Hoogleeraar in de Scheikunde, te Parijs,

F. MECKEL , Hoogleeraar in de Ontleedkunde, te Halle,

j. c.OERSTEDT, Hoogkeraar in de Natuurkunde , te Koppenhagen^

*** 3
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DIRECTEUREN
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HOLLANDSCHE MAATSCHAPPIJ

DER

WETENSCHAPPEN

GeCchikt naar den tijd der verkiezing.

W. WILLINK, Staatsraad in Buitengewonen Dienst ^ te Am-
fterdam ^ — den 21 Mei 1796.

Mr. J. P. VAN WICKEVOORTCROMMELIN5Cmw/7«ö'^«r
van de Orde van den Nederïandfchen Leeuw ^ Staatsraad iu

Buitengewonen Dienst, Lid van de Eerfle Kamer der Staten-

Generaal^ op Berkenrode ^ hij Haarlem, den 18 Mei 1799.

N. ENGELHARD . Ridder van de Orde van den Nederïand-

fchen Leeuw , Oud Directeur- Generaal van Neêrlandsch Indien^

op Java ^
— den 21 Mei 1802.

P. T. CHASSÉ, Ridder van de Orde van den Nederïandfchen
Leeuw, Oud Raad Extra-ordinair van Neêrlandsch Indi'én

^

op Java, — den 21 Mei 1802.

Mr. W. VAN HO ESEN, Ridder van de Orde van den Neder-
ïandfchen Leeuw , Oud Raad Ordinair van Neêrlandsch In-
dien, te Amjierdam , — den 21 Mei 1802.

Mr. H. VAN WIJN 5 Ridder van de Orde van den Nederïand-
fchen Leeuw ^

'5 Rijks Archivarius en Honorair Lid van den
Hoogen Raad van Adel ^ in 'sHage, — den 21 Mei 1803.

Jr. P. N. QUARLES van UFFORD, Ridder van de Orde
van den Nederïandfchen Leeuw , Prepdent van den Regtbank
van Eerflen Aanleg , te Haarlem, — den 26 Mei 1804.

Jr. W. P. BARNAART , Lid van de Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland, te Haarlem^ — den 26 Mei 1804.

Mr. A. C. W. STARING van den WILDENBORGH , Lid
van de Provinciale Staten van Gelderland, op den Wildenborgh,
hij Lochem, — den 26 Mei 1804.

Mr.



DIRECTEUREN. lvii

G. K. GRAAF van HOGENDORP, Groot-Kruis van de Orde
van den Nederlandfchen Leeuw, in ^sHage, — den 22 Junij

1805.

C. |. TEMMINCK , Ridder van de Orde van den Nederland-

fchen Leeuw , Directeur van '^ Rijks Mufeum te Ledden , te

/imfterdam , — den 22 Junij 1805.

Jr. C. C. BARON SIX van OTERLEEK, Groot Kruis van
de Orde van den Nederlandfchen Leeuw , Minister van Staat ,

te Utrecht j — den 24 Mei 1806.

J. G. BARON VERSTOLK van ZOELEN, Commandeur van
de Orde van den Nederlandfchen Leeuw , Minister van Bui^
tenlandfche Zaken ^ in ^sHage^ — den 24 Mei 1806.

De Admiraal GRAAF C. H. VERHUELL , te Kemnade hij

Deutichem y
— ^^w 24 Mei 1806.

Jr. F. G. BARON van LYNDEN van HEMMEN, Comman-
deur van de Orde van den Nederlandfchen Leeuw , Lid van
de Eerfie Kamer der Staten- Generaal ^ in ''sllage — den 24
Mei 180Ö.

C. H. VAN GRASVELD , Lid van de Permanente Comwisfie
van het Amortifatie-Syndicaat , te Amjlerdam , — den 24
Mei 1806.

Mr. C. T. ELOUT , Kommandeur van de Orde van den Ne-
derlandfchen Leeuw , Minister van Staat , in 's ILage , — den

24 Mei 1806.

Mr. H. A. PARVÉ , Preftdent van de JVeeskamer , Oud Raad
Ordinair van Neêrlandsch Indien^ op Java, — den 24 Mei
1806.

Mr. J. W. VAN VREDENBURG , Lid van de Staten van
Holland^ in ''sHage^ — den 24 Mei 1806.

Mr. C. F. VAN MAANEN , Kommandeur van de Orde van den

Nederlandfchen Leeuw , Minister van Jufiitie , in '5 Hage ,
—

den 23 Mei 1812.

C. A. VERHUELL, te Parijs, — den 23 Mei 1812.

Jr. H. L. WICHERS, Kommandeur van de Orde van den Ne-
derlandfchen Leeuw , Staatsraad in Buitenge-wonen Dienst , te

Groningen , — den 23 Mei 181 2.

Jr. A. P. R. C. BARON van der BORCH van VERWOL-
DE, Ridder van de Orde van den Nederlandfchen Leeuw,
Staatsraad in Buitengewonen Diëtist , Lid der Ridderfchap en
Staten van Gelderland, te Verwolde hij Zutphen ,

— den 23
Mei 1812.

**** < Jr.



LViit DIRECTEUREN.
Jr. J. A. BARON van ZüYLEN van NYEVELT, RitlA'i^

van de Orde vau den Nederlandfchen Leeuw ^ Gouvernettr van
l^rieslandy te Leeuwarden ^ — den 23 Mei 1812,

Jr, W. J. BARON van BRIENEN van dr GROOTS
LINDT, Ridder van de Orde van den Nederlandfchen Leem^
en Lid van de Eerjie Kamer der Staten^Generaal ^ te Amfter-
dam ^ — den 23 Mei 18 12.

Mr. J. CORVER HOOFT, Staatsraad in Buitengewonen
Dienst, Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal , te

Amjlerdam^ — den 23 Mei 1812.

Jr. Mr. R. W. J. BARON van PABST van BINGERDEN,
Ridder van de Orde van den Ncderlandfchen Leeuw ^ Lid van
den Raad van State ^ in ^sHage , — d^n 23 Mei 1812,

G. A. G. BARON van der CAPELLEN , Groot-Kruis vm
de Orde van den Nederlandfchen Leeuw , Secretaris van Staat^

Oud Gouverneur-Generaal van Ncêrlandsch Indi'éu ^ Cnraof
van de Utreehtfche Hoogefckool, op Volhnhoven aande Bild^"—
den 21 Mei 18 14.

Jr. H. BARON COLLOT D'ESCURY van HEYNENOORT,
Ridder van de Orde van den Ncderlandfchen Leeuw ^ Lid van
de Tweede Kamer der Staten-Generaal ^ Curator van de Le^d*

fche Hoogefchool^ te Leyden ,
— den 21 Mei 18 14.

Jr. A. A. DEUTZ van ASSENDELFT, Ridder van de Orde
van den Nederlandfchen Leeuw , Raad en Wethouder 5 te Am*^

fierdam ^— den 21 Mei 18 14.

A. F. GRAAF van der DUYN van MAASDAM en BENT-
HORN , Groot -Kruis van de Orde van den Nederlandfchen

Leeuw , Staatsraad in Buitengewonen Dienst , Gouverneur van
Zuid'Holland, in 'sHage, -^ den 21 Mei 1814.

Mr. J. BARON FAGEL, Ridder van de Orde van den Ne-
derlandfchen Leeuw, Lid van den Raad van State ^ in '5 Ha^
ge, — den 21 Mei 18 14,

Mr. R. A. FALCK, Kommandeur van de Orde van den Neder'-

landfchen Leeuw, Ambasfadeur van Z* M. bij den Koning

van Engeland, te London , -^ dén 21 Mei 18 14.

Mr. P. HOFSTEDE, Ridder van de Orde van den Nederland^

fchen Leeuw, Staatsraad in Buitengewonen Dienst, Gouverneur

van Drenthe , te Asfen ^
— den 21 Mei 18 14.

J. F. GRAAF VAN HOOGENDORP^ Kommandeur van de

Orde van den Nederlandfchen Leeuw ^ Lid van de Eerjie Ka-'

mer der Staten-Generaal , in ^sHage 3 — den 21 Mei 1814.

Mr. J. H. BARON MOLLERÜS , Groot-Kruis van de Orde
van den Nederlandfchen Leeuw , Secretaris van Staat , in

^sUagCy — den 21 Mei 18 14.
Jfe



DIRECTEUREN. Lix

J^f. O. REPELAAR van DRIEL, Kommamleur van de Orde

van den Nederlandfchen Leenw ^ Minister van Staat ^ Gouvc'
ueur van de Algemesne Maatfchappij ^ te Brusjel^ — den ai

Mei 1814.

Mr. A. W. N. VAN TETS van GOUDRTAAN , Oroot-Kruii

van de Orde van den Nederlandfchen Leeuw , Minister van

Finantiën, in ''sllage^ — den 21 Mei 18 14.

De baron van KEVERBERG van KESSEL, Kommandcur
van de Orde van den Nederlandfchen Leeuw y Lid van den

Raad van State ^ in \liage^ — den 25 Mei 18 15.

Jr. J. P. TEDING van BERKHOUT, Lid van de Gedepu-

teerde Staten van Noord-Holland ^ te Haarlem ^ — den 25
Mei 1817.

Jr. O. P. GROENINX van ZOELEN van RIDDERKERK,
in ^sHage, — den 23 Mei 181 8.

I. D'OMALTUS DE HALLOY , Ridder van de Orde van den

Nederlandfchen Leeuw , Gouverneur van de Provincie Na-
men^ — den 23 Mei i8i8«

D. A. W. VAN TETS , Ridder van de Orde van den Nederland'
fcheM Leeuw ^ Regter ter Inflructie bij den Regtbank van

Eerften Aanlegt te Haarlem^ — den 23 Mei 181 8.

A. DE WILDE, te Amfterdam , — den 23 Mei 18 18.

W. F. GRAAF VAN REEDE , Groot-Kruis van de Orde van
den Nederlandfchen Leeuw ^ Kommandeur van de Militaire

IVillems-Orde , Generaal-Majoor , Lid van de Eerfte Kamer
der Staten-Generaal, in 'sHage — den 19 Mei 1821.

Jr. J. HUIDECOPER van MAARSSEVEEN, Lid van de

Staten van Holland en van den Raad der Stad Amfterdam,—
den 19 Mei 1821.

J. WELLENS , Ridder van de Orde van den Nederlandfchen

Leeuw, Burgemeester der Stad Brusfel , — den 18 Mei 1823.

Mr. A. A. STRATENUS, Ridder van de Orde van den Ne-
derlandfchen Leeuw , Lid van den Raad van State , in '5 Ha^
ge, — den 20 Mei 1825.

Mr. D. J. van EWYCK, Ridder van de Orde van denNeder^
landfchen Leeuw , Adminiftrateur van het Onderwijs , Kunjien

en fVetenfchappen , in ''sHage — den 20 Mei 1825.

Jr. A. C. MEMBREDE , Kommandeur van de Orde van den

Nederlandfchen Leeuw^ Minister van Staat , Lid van de Eerjle

Kamer der Staten-Generaal , ^ den 19 Mei 1827,

A.



LX DIRECTEUREN.
A. WILLINK, Lid van de Staten van Holland en van den

Raad en IVethouder der ftad Amflerdam^ — den 17 Mei 1828.

D. HOOFT, JACOBSZ., Lid van den Raad en IVethouder der

flad Amjierdam , — den 17 Mei 1828.

Mr. B. C. DE LANGE , Secretaris der flad Haarlem ^ — den

17 Mei 1828.

A. D. WILLINK VAN BENNEBROEK, te Amflerdam , —
den 17 Mei 1828.

Mr. H. J. VAN DOORN , Ridder van de Orde van den Ne-
derlandfchen. Leeuw , Staatsraad in Buitengewonen Dienst^ Gou-
verneur van Oost- Haanderen , te Gend , — den 22 Mei 1830.

Mr. J. P. HOEUFFT van VELZEN , Lid van de Gedepu-
teerde Staten van Noord-Holland^ te Amjierdam ^ — den 22

Mei 1830.

SECRETARIS.

M. VAN MARUM , Ridder van de Orde van den Nederland*

fchen Leeuw , Directeur van Tellers Mufeum , te Haarlem,

LE-



LEDEN
VAN DE
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DER

WETENSCHAPPEN;
IN HET RIJK WONENDE.

Gefchikt naar den tijd der verkiezing.

M. SLABBER , Natuurkundige , te Coes.

M. S. DU PUI , Hoogleeraar in de Geneeskunde , te Leyden ,
—

den 21 Mei 1782.

P, S. KOK, Hoogleeraar in de Geneeskunde ^ te Brusfel , —
den 21 Mei 1788.

E. J. THOMASSEN a THUESSTNK , Ridder van de Orde
van den Nederlandjehen Leeuw , Hoogleeraar in de Geneeskun -

de j ie Groningen^ — den 21 Mei 1788.

C. R. T. BARON KRAAIJENHOF , Groot-Kruis van de Mi-
litaire JVilleiusorde , Lt. Generaal van de Genie , te N'^me-

gen , — den 123 Mei 1791.

G. J. VAN RIJSWIJK, Oud Predikant bij de Doopsgezinden

,

te Lcydcn ^
~ den 21 Mei 1793.

J. HERINGA, ELiAsz. , Ridder van de Orde van den Neder-
landfche L^euw , Hoogleeraar in de Godgeleerdheid , te Utrecht^ —
den 21 Mei 1795.

N. C. DE FREMERY, Ridder van de Orde van den Neder-^

lanófchen Leeuw , Hoogleeraar in de Scheikunde en Natuurlijke
Historie ^ te Utrecht^ den 21 Mei 1795.

D. HEH^BRONcz., Med. Doct.te Jmferd.,'-'dQX\2i Mei 1796.

J. TETSSEDPvE L'aNGE, Predikant bij de IValfche Gemeen-
te ^ te Amjlerdam ^ — den 19 Mei, 1798.

J. BLEULAND , Hoogleeraar in de Geneeskunde^ te Utrecht^ —
den 19 Mei 1798.

J. H. VAN DER PALM, Ridder van de Orde van den Neder-
landfchen Leeuw ^ Hoogleeraar in de Oo^terfche Letterkunde

y

te Ledden ,
— den 19 Mei 1799.

J. B. VAN MONS , Hoogleeraar in de Scheikunde , te Leuven ,
—

den 23 Mei 1800.

J.



txii LEDEN*
J. KOPS , Hoogleeraar in de Kruidkunde en Landhuhhoudkunde^

te Utrecht y — den 23 Mei 1800.

D. J. VAN LENNEP, Ridder van de Orde van den Nederl.

Leeuw , Ld van de Staten van Holland^ Hoogleeraar in de
Griekfche en Latijnfche Letterkunde , te Auijlerdam , — den i

Mei 1802.

G. VROLIK, Ridder van de Orde van den Nederlnndfchen
Leeuw , Hoogleeraar in de Kruid- , Ontleed- en Froedkunde ,

te Amflerdam ,
— den i Mei 1802.

A. VAN DEN ENDE, Ridder van de Orde van den Nederland-
fcPien Leeuw , Hoofd-Lifpecteur van het Middelbaar en Lager
Onderwijs^ te Haarlem^ — den i Mei 1802.

M. SIEGENBEEK , Ridder van de Orde van den Nederland^

Jehen Leeuw , Hoogleeraar in de N derduitfche Letterkunde , te

Leyden , — den 21 Mei 1803,

J. C. B. BERNARO , Ridder van de Orde van den Neder-
landfchen Leeuw ^ Hoogleeraar in de Geneeskunde^ Infpeeteur-

Generaal van den Geneeskundigen Dienst der Land- en Zee-
magt , in ''sHage^ — den 22 Junij 1803.

Mr. J. H. ONDERDEWIJNGAARD CANZIUS , Referenda-

ris , Directeur van het Rijks Mufeum voor Kunst en Volks-

vlijt ^ te Brusjel^ — den 21 Mei 1803.

D. NIEUHOFF, Oud Hoogleeraar in de fVis- en Natuurkunde

^

te Harderwijk, — den 22 Junij 1805.

p. J. VAN MAANEN, Oud Hoogleeraar , Med» Doet, , te Am-
flerdam, — den 22 Junij 1805.

C. G. C. REINWARDT, Ridder van de Orde van den Ne-
derlandfchen Leeuw, Hoogleeraar in de Kruidkunde, Natuurlij-

ke Historie en Scheikunde^ te Leyden , — den 22 Junij 1805.

J. WILMET, Hoogleeraar in de Oosterfche Letterkunde, ie

Amflerdam, — den 22 Junij 1805.

S, SPEYERT VAN DER EYK, Hoogleeraar in de JVis^ en Na-
tuurkunde, te Lcyden, — den 24 Mei 1806.

J. CLARISSE, Hoogleeraar in de Godgeleerdheid, te Le^den^—
den 24 Mei 1806.'

J. BODEL , Ridder van de Orde van. den Nederlandfchen

Leeuw, Med, Doct,^ te Dordrecht, — den 24 Mei i8oó.

L. A. VAN MEERTEN, Scheikundige^ie Delft,— den 24 Mei \ 8o5.

J. BLANKEN jansz. , Ridder van de Orde van den Neder-

lardfchen Leeuw , Staatsraad in Buitengewonen Dienst , Injpec-

teur Generaal van '5 Rijks U^aterflaat , te Fiancn , — den

21 Mei 1808.

J.



LEDEN, LXiii

J. RÜYS , Infpecteur van h^t Natuurkundig Mufeum der Maat-
fchappij Felix Meritis , te Amfterdatn ^ — den 2i Mei iSo8.

J. VAN GEUNS , Oud- Leeraar bij de Doopsgezinden , te Nij^
megen^ — den 21 Mei 1808.

J. GROEN VAN PRINSTERER , Ridder van de Orde van
den Nederlandfchen Leeuw, ^ Staatsraad in Buitenge-wonen

Dienst y in ''sHage, — den 21 Mei 1808.

C. F. HAUG, Hoogleeraar in de Gefchied' en Aardrijkskunde
en in de fraaije Letteren aan de Koninklijke Artillerie^ en

Geniefchool^ te Delft ^ -^ den 21 Mei 1808.

Mr. PH. W. VAN HEUS DE, Ridd&r van de Orde van den
Nederlandfchen Leeuw ^ Hoogleeraar in de Wijsbegeerte en
Letterkunde , te Utrecht , — den 21 Mei 1808.

Mr. R. METELERKAMP , Ridder van de Orde van den Ne-
derlandfchen Leeuw , Lid van den Raad van State , in "^sHage^— den 21 Mei 1808.

J. W. STATIUS MULLER, Leeraar bij de Lutherfch: Qe-
mcente^ te Amfierdam , — den 21 Mei 1808.

G. SANDiFORT , Hoogleeraar in de Geneeskunde , te Le^den^—'
^en 21 Mei 1808.

J. SCHELTEMA, Ridder van de Orde van den Nederlandfchen

Leeuw , Griffier bij het Militaire Geregtshof, te Utrecht , —
den 21 Mei 1808.

J. F. SERRURTER, Referendaris bij het Ministerie van BIn-

nenlandfche Zaken, in ""sHage^ — den 21 Mei 1808.

Ir. J, M. C. VAN UTENHOVE van HEEMSTEDE, Ridder

van de Orde van den Nederlandfchen Leeuw , Lid van de

Tweede Kamer der Staten^Generaal , te Jutfaas bij Utrecht y— den 21 Mei 1808.

J. P VOET, Lmtenant-Generaal , Directeur van de Artillerie'*

en Geniefchool j te Delft , — den 21 Mei 1808.

P, WEILAND, Leeraar bij de Remonjtrantfche Gemeente, te

Rotterdam^ — den 21 Mei 1808.

€. J. WENCKEBACH , Ridder van de Orde van den Neder-
landfchen Leeuw , Secretaris-Generaal bij het Ministerie van
Binnenlandfche Zaken , in '5 Hage , — den 21 Mei 1808.

J. TEN BRINK , Hoogleeraar in de IVijsbegeerte- en Letterkun^

de , te Groningen y — den 20 M^i i8op»

Mr.



LXiv LEDEN.
Mr. M. C. VAN HALL , Ridder van de Orde van den Neder-

landfchen Leeuw , Advocaat , teAmfierdamy — den 20 Mei 1809.

J. LOGGER, Ridder van de Orde van den Nederlandfchen
Leeuw, Heelmeester ^ te Ltyden , — ddn 20 Mei 1809.

TH. VAN SVVINDEREN, Ridder van de Orde van den Nder-
landfchen Leeuw ^ Hoogleeraar in de Natuurlijke Historie ^ te

Groningen^ — den 20 Mei 1809.

S. J. VAN DE WYNPERSSE, Hoogleeraar in de Wijsbegeerte

,

te Le^dt'n , — den 20 Mei 1809.

J. VAN VOORST, Hoogleeraar in de Godgeleerdheid , te Ley*
den, — den 19 Mei 1810.

N. SMALLENBURG, Hoogleeraar in de Regtsgeleerdheid , te

Leyden y
— den 19 Mei 1810.

J. F. L. SCHRÖDER, Ridder van de Orde van den Neder-
landfchen Leeuw , Hoogleeraar in de IVis- en Natuurkunde , te

Utrecht^ — den 19 Mei 1810.

G. SALOMON, Med. Doet, en Lector in de Froedkunde , te

Leyden, — den 25 Mei 181 1.

G S. CHAUFEPIÉ, Predikant bij de IValfche Gemeente, in

^sHage j — den 25 Mei 1811.

J. NIEUWENHUIS, HoQgleeraar in de Wijsbegeerte , te Ley-

den, — den 25 Mei 181 1,

Mr. H. W. TIJDEMAN, Hoogleeraar in de Regtsgeleerdheid ^

te Leyden ,
—

"den 23 Mei 181 2.

G. U. ONTIJD , Ridder van de Orde van den Nederlandfchen
Leeuw, Med. Doet. , in ''sHage, — den 23 Mei 1812.

C. H. k ROY 5 Ridder van de Orde van den Nederlandfchen
Leeuw, Med, Doet., te Amflerdam .,

— den 23 Men 1812.

H. YPEY, Hoogleeraar in de Godgeleerdheid , te Groningen, —
den 22 Mei i3i3.

A. VAN GOUDOEVER, Hoogleeraar in de Wijsbegeerte en

Letteren., te Utrecht, — den 22 Mei 1813.

J. DE VRIES, Griffier bij .. Burgemeesters-Kamer^ te Amfler-

dam, — den 22 Mei 18 13.

H. VAN DEN BOSCH , Med, Doet, , te Rotterdam , — den 2a

Mei 1813.

J.
W. DE CRANE , Hoogleeraar in de Griekfche en Latijnfche

Letterkunde ^ te Franeker , — den 21 Mei 1814.

Jr. L. W. DE GEER, Ridder van de Orde van den Neder-

landfchen Leeuw ^ Griffier hij de Tweede Kamer der Staten-

Generaat i in *s Hage , ~ den 21 Mei 18 14,



LEDEN. Lxv

P. G. VAN HOORN , Med, Doet, , Geneesheer bij het Akade^
misch Nosocomium , ie Ledden ^ — den 21 Mei 18 14.

F. J. VAN MAANEN, Ridder van de Orde van den Nederland-
fchen Leeuw , Med. Doet*, Referendaris bij het Ministerie van
Binnenlandjche Zaken , voor de Zaken der Geneeskunde, in

''sHage , — den 21 Mei 18 [4.

J, H, PAREAU , Hoogleeraar in de Oosterfche Talen , ie

Utrecht , — den 21 Mei 1814,

H. ARNTZENIUS, Hoogleeraar in de Regtsgeleerdheid , te

Utrecht , — den 20 Mei 18 15.

J. KONIJNENBERG , Oud Hoogleeraar aan de Kweekfchool der

Remonjiranten , te Amflerdam , — den 20 Mei 18 15.

J. J. RAAPSAAT, Oud Lid 'van Staat van Vlaanderen, te

Brusfel , — den 20 Mei 181 5,

N. G. VAN KAMPEN , Hoogleeraar aan het Athenceum te Am-
fterdam ,

— den 20 Mei 18 15.

C. VAN HULTHEM , Ridder van de Orde van den Nederland-

fchen Leeuw , Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

,

te^'Brusfelj — den 20 Mei 18 15.

Mr. J. ENSCHEDÉ , Ridder van de Orde van den Nederland-

fchen Leeuw , Auditeur Militair , te Haarlem , — den 25
Mei 1816.

C. W. STRONK , Predikant te Dordrecht, — ^Qx\ 25 Mei 1816.

G. MOLL , Ridder van de Orde van den Nederlandfchen Leeuw

^

Hoogleeraar in de Wis- en Natuurkunde , te Utrecht , — den

17 Mei 1817.

ADAM SIMONS, Hoogleeraar in de Nederlandfche Letterkun-

de , te Utrecht^ — ^^w 17 Mei 18 17.

T. G. VAN LIDTH DE JEUDE , Hoogleeraar in de Natuurkun-
dige JVetenfchappen , te Utrecht , — den 17 Mei 1817.

F. DE RIEMER , Hoogleeraar in de Ontleed-^ Heel- en Ver-

loskunde ^ in \Hage, — den 17 Mei 18 17.

J. BAKE , Hoogleeraar in de TVijshegeerte en Letteren , te Ley
den, — den 23 Mei 18 18.

Mr. J. H. VAN REENEN, Oud Hoogleeraar in de Regten , Lid

van de Tweede Kamer der Staten-Generaal , te Amjierdam, —
den 23 Mei 18 18.

J. KINKER, Hoogleeraar in de IVijshegeerte en Letteren^ te

Luik, — den 23 1818.

Mr. S. IPZ. WISELIUS , Ridder van de Orde van den Neder-

***** land'
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landfchen Leeuw , Directeur van de Politie , te Amjlerdam , —
den 23 Mei 1818.

P. H. PEERLKAMP , Hoogleeraar in de fVijsbegeerte en Let-
teren , te Ledden, — den 23 Mei 1818.

J. KONING, Griffier bij het Fredegeregt j te Amjlerdam^ —
den 23 Mei 181 8.

J. PARMENTIER , Ridder van de Orde van den Nederland-

fchen Leeuw ^ Burgemeester te Enghien^ — den 27 Mei 18 19,

Mr. C. J. VAN ASSEN, Ridder van de Orde van den Neder-
landfchen Leeuw , Hoogleeraar in de Regten , te Le'jden ,

—
den 27 Mei 18 19.

J. G. S. VAN BREDA, Hoogleeraar in de Natuurlijke Historie

en Kruidkunde j te Gend, — den 22 Mei 1821.

A. NUMAN , Directeur van de Feeartfenij-School en Hoogleer-

aar bij dezelve, bij Utrecht , — den 8 Julij 1823.

S. STRATING , Hoogleeraar in de Scheikunde , te Gronin-
gen^ — den 8 Julij 1823.

D. MENTZ , Infpecteur bij 's Rijks Waterjiaat^ te 's Hage, —
den 8 Julij 1823.

G. WTTEWAAL, Hoogleeraar in de Landhuishoudkunde te Ley
den, — den 22 Mei 1824.

H. C. VAN DER BOON MESCH , Hoogleeraar in de Scheikunde

en Natuurlijke Historie, te Amjlerdam, — den 2a Mei 1824.

H. A. HAMAKER, Hoogleeraaï in de Oosterfche Talen, te

Ledden , — den 23 Mei 1825.

J. R. L. voN KIRKHOFF, Ridder van de Orde van den
Nederlandfchen Leeuw , Med. Doet, , Officier van Gezondheid
der Eerjle Klasfe , te Antwerpen, — den 23 Mei 1825.

C. PRUYS VAN DER HOEVEN, Hoogleeraar in de Geneeskun-
de^ te Leyden^ — den 22 Mei 1830.

J. L. C. SCHRÖDER VAN DER KOLK, Hoogleeraar in de
Geneeskunde , te Utrecht ,

— den 22 Mei 1830

H. C. VAN HALL , Hoogleeraar in de Wis- en Natuurkunde
,

te Groningen^ — den 22 Mei 1830.

A. GOEKOOP , Infpecteur van 's Rijks IVaterjiaat , in

's Bosch, — den 22 Mei 1830.

A. LIPKENS , Advifeur in zaken van IVerktuig- en Scheikun-
de bij het Ministerie van Binnenlandfche Zaken, te Brusfel

,

—
den 22 Mei 1830.
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Gefchikt naar den tijd der verkiezing.

J. F. BLUMENBACH , Hoogleeraar in de Natuurlijke Histo-

rie, te GöttitJgen, — den 21 Mei 1791.

R. WOLTMAN , Directeur van de Havenwerken en Dijken, te

Cuxhaven, — den 21 Mei 1792.

M. FLAUGERGUES, Sterrekundige , te Fiviers, — den 21

Mei 1794.

C. C. LANGSDORF , Hoogleeraar in de fFïskunde , te Cera-
bron bij Mergenthal ^ in het Anfpachfche ,

— den 22 Mei 1795.

A. N. SHERER , Hoogleeraar in de Scheikunde^ te Dorpat, —
den 23 Mei 1800.

J. F. DE JACQUIN , Hoogleeraar in de Schei- en Kruidkunde y

te Weenen, — den i Mei 1802.

E. GEOFFROY, Hoogleeraar in de Dierkunde^ bij het Mufeum
d'Histoire Naturelle, te Parijs, — den 21 Mei 1803.

EM. DEVELEY , Hoogleeraar in de Wiskunde , te Laufanne ,— den 21 Mei 1803.

R. WURZER, Hoogleeraar in de Natuur- en Scheikunde, te

JVurzburg , — den 21 Mei 1803.

M. PARROT, Hoogleeraar in de Natuurkunde , te Dorpat, —
den 26 Mei 1804.

J. VAUGHAN, Med, Doet,, Secretaris van de Philofophical

Society, te Philadelphia, — den 22 Junij 1805.

J. R. COXE , Med, Doet. , Secretaris van de Philofophical So-

ciety, te Philadelphia, — den 22 Junij 1805.

M. MIRBEL , te Parijs, — den 21 Mei 1808.

CURT SPRENGEL, Hoogleeraar in de Genees- en Kruidkun-

de, te Halle, — den rp Mei 1810.
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H. A. SCHRADER , Hoogleeraar in de Genees- en Kruidkmde^

te G'óttingen ,
— den 19 Mei 18 10.

G. CÜVIER, Hoogleeraar in de Natuurlijke Historie en ver-

gelijkende Ontleedkunde , te Parijs^ — den 25 Mei 181 1.

H. LICHTENSTEIN, Hoogleeraar in de Natuurlijke Historie^

te Berlijn^ — den 23 Mei 1812.

J, BARZELOTTI, Hoogleeraar in de Geneeskunde^ te Siena ^— den 23 Mei 1812.

D. F. S. VOIGT , Hoogleeraar in de Geneeskunde en Natuurlijk

ke Historie , te Jena, — den 22 Mei 181 2.

L. HORNER, Secretaris van de Geologifche Sociëteit 9 te Lon-
den ^ — den 21 Mei 18 14.

E. G. KIESER , Hoogleeraar in de Genees- en Heelkunde^ te

Jena , — den 21 Mei 1814.

J.
S. G. SCHWEIGER Hoogleeraar in de Natuur- en Schei-

kunde ^ te Nurnherg^ — den 21 Mei 1814.

D. F. SCHW^GRICHEN , Hoogleeraar in de Natuurlijke

Historie en Kruidkunde , te Leipzig, — den 21 Mei 18 14.

D. H. F. LINK, Hoogleeraar in de Kruidkunde , te Berlijn , —
den 17 Mei 1817.

F. STROMEYER, Hoogleeraar in de Scheikunde ^ te Gottin-

gen, — den 17 Mei 18 17.

J, P. VAUCHER, Hoogleeraar in de Kruidkundey te Geneve,
— den 17 Mei 1817.

W. M. voN RICHTER, Ridder van de Orde van St, Anna^
Staatsraad^ Hoogleeraar in de Geneeskunde , te Moskou^ —
^(tw 23 Mei 1818.

A. VON HUMBOLDT, te Berlijn ,
— den 21 Mei 1820.

W. OLBERS, Sterrekundige ^ te Bremen ^ — den 21 Mei
1820.

J. BERZELIUS , Hoogleeraar in de Scheikundey te Stokholm^ —
den 22 Mei 1830.

F. W. BESSEL, Hoogleeraar in de Sterrekunde j te KoningS'

bergen, — den 22 Mei 1830.

A. BRONGNIART, Hoogleeraar in de Geologie en Minera^

logie^ te Parijs, — den 22 Mei 1830.

R. BROWN, Kruidkundige , te Londen, — den 22 Mei 1830.

A. P. DECANDOLLE, Hoogleeraar in de Kruidkunde ^ teGe-

neve^ — den 22 Mei 1830.

GAY LUSSAC , Hoogleeraar in de Scheikunde^ te Parijs ^
—

den 22 Mei 1830.

F. MECKEL , Hoogleeraar in de Ontleedkunde , te Halle, —
den 22 Mei 1830.

J. C. OERSTEDT , Hoogleeraar in de Natuurkunde , te Kop-

penhagen , — ^en 22 Mei 1830.



INHOUD,

8. j, GALAMA , Verhandeling ter beantwoording der vrage :
—

Over de eigenaardige kenmerken of verfchijnfelen, waardoor

de koortsziekte, die in 1826 in de Provinciën Friesland en

Groningen, in de lagere gedeelten van Overijsfel, in vele

gedeelten van Noord-Holland, in Am^erdam en elders ge-

heerscht heeft, zich van vorige in die Provinciën geheerscht

hebbende koortsziekten heeft onderfcheiden ? • . BI. i.

j. j. PENNiNK, Verhandeling ter beantwoording der vrage: —
Aan welke oorzaken de koortsziekte, die in .1826 in Fries-

land, Groningen en andere Noordelijke Provinciën geheerscht

heeft , met de meeste waarfchijnlijkheid kan worden toege-

fchreven ? BI. 163.

s, j. GALAMA, Verhandeling ter beantwoording der vrage,

waarbij verlangd wordt: — dat uit de vergelijking van wel

befchrevene waarnemingen in de koorts-ziekte van 1826,

of uit verkregene berigten of ondervindingen worde opge-

maakt en aangewezen , in welke verfchillende graden en tijd-

perken dezer ziekte het quinine^zout , bij ondervinding, ge-

bleken is algemeen nuttig te zijn geweest ; in welke daaren-

tegen overtollig en in welke fchadelijk, hetzij bij het (luiten

van de koorts of in de gevolgen ? BI. 273.
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VERHANDELING
TER BEANTWOORDING DER

V R A G E:

« Welke zijn de eigenaardige kenmerken of verschijnsel

a len (symptomes), waardoor de ziekte^ welke in de

« Provinciën Vriesland en Groningen, in de lagere ge-

a deelten van Overijssel, in vele gedeelten van Noord-

« Holland, in Amsterdam, en elders geheerscht heej^t

^

a zich van vorige in die Provinciën geheerscht hebbende

« koorts -ziekten , zoo verre men daarvan voldoende be-

cc rigten vindt aangeteekend ^ heej't onderscheiden? —
cc Is er onder dezelve eene heerschende ziekte geweest

y

« waarvan men^ uit daarvan voorhanden zijnde aan-

cc teekeningen^ kan aantoonen , dat zij met de laatste

a ziekte veel overeenkomst heeƒt gehad ^ en zijn er aan-

a teekeningen^ dat er toen voorajgaande omstandighe-

« den hebben plaats gehad , aan welke men het ontstaan

a dier ziekten met meerder oj' minder grond heeft kun-

cc nen toeschrijven ? — Indien er voorheen dergelijke of
<c met de laatste veel overeenstemmende ziekten hebben

cc plaats gehad , zijn er dan aanteekeningen , waaruit

Cf blijkt^ met welke geneeskundige behandeling men
a toen in het algemeen het best geslaagd is?'"*

DOOR

S. J. GALAMA,
Doctor in de Genees- en Verloskunde^ aan den Burg,

op Texel.

Aan wien in de algemeene Jaarlijkfche Vergadering van

de Hollandfche Maatfchappij der Wetenfchappen te

Haarlem, den 23 Mei 1829, de gouden Eerprijs

en vervolgens , na eenige verbeteringen, de

premie van 150 guldens zijn toegewezen.
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INLEIDING.

Is het waar , — en welk ervaren Geneesheer zal zulks

niet gereedelijk erkennen? — dat de gefchiedkundige be-

fchouwhig der algemeen en plaatfelijk (epidemisch en

endemisch) heerfchende ziekten, voor den Arts van het

hoogde gevvigt is : dan is ook elke bijdrage , tot de

,

in de laatfte helft van 1826 geheerscht hebbende, epi-

demifche of volksziekte nuttig en belangrijk. Dezelve

immers was niet minder geducht en noodlottig in uit-

werkfelen en gevolgen , dan dergelijke , welke in vroe-

gere tijden in ons land gewoed hebben , ja overtrof

meest alle voorgaande in fchijnbare tegenflrijdigheid van

aard, hevigheid, algemeenheid, langen duur en doode-

lijkheid.

Alhoewel deze volksziekte niet kan gezegd worden

eene nieuwe , vreemde en weinig befchrevene ziekte te

zijn geweest , (zoo als uit deze verhandeling zal blij-

ken,) is echter eene naauwkeurige befchrijving derzelver

verfchijnfelen , oorzaken , aard , behandeling , en wat

dies meer zij, verre van overtollig te zijn : want ^ zoo

als Dr. THijssEN te regt aanmerkt : yr alle volksziekten

,

„ hoewel van dezelfde fmetftoffe afhangende, hebben

„ iets eigenaardigs en dragen het (tempel hunner eeuw,

„ alle moeten in hare bijzonderheden onderzocht en be-

„ handeld worden."
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Loffelijk en hoogs tnuttig zijn dan ook de pogingen

onzer vaderlandfche geleerde genootfchappen , om door het

uitfchrijven van prijsvragen, tot deze epidemie betrekking

hebbende, dezelve naauwkeuriger te doen kennen. — Tot

dit heilzaam doel iets te mogen bijdragen , heeft mij (die

in deze epidemie, in deomllreken van Z)öc^^^;72 ,meerdan

zestienhonderd verfchillende zieken onder mijne behandeling

heb gehad, en daarvan, hoewel gebrekkig, aanteekening

heb kunnen houden ,) aangefpoord , mijne krachten aan

de beantwoording der door de Hollandfche Maatfchappij

der Wetenfchappen te Haarlem voorgeftelde , hiervoren

vermelde , vraag te beproeven.

Om hierin duidelijk en met orde te werk te gaan ,

heb ik gemeend de volgende verdeeling te moeten in

acht nemen

:

1 Hoofddeel, Over de eigenaardige verfchijnfelen

,

vermengingen {complicatièn) en gevolgen der ziekte van

de laatfte helft van 1826.

// Hoofddeel, Vergelijking der ziekten van 1826 met

dergelijke te voren in ons land geheerscht hebbende

epidemiën.

/// Hoofddeel. Over de oorzaken, waaraan de, met

de epidemie van 1826 grootendeels of geheel overeenko-

mende, ziekten algemeen werden toegefchreven.

IV Hoofddeel, Over de geneeskundige behandeling

,

waarmede men , in de met de epidemie van 1826 over-

eenftemmende ziekten , in het algemeen , het best ge-

flaagd is.

I.



I. HOOFDDEEL.

OVER DE VERSCHIJNSELEN , VERMENGINGEN (COMPLI-

CATlëN) EN GEVOLGEN DER ZIEKTE VAN DE

LAATSTE HELFT VAN 1826.

R.a den buitengewonen watervloed van Februarij 1825

waren fommige Geneesheeren , voorgelicht door de ge-

neeskundige gefchiedenis der vorige eeuw, vooral tegen

den daarop volgenden herfst, beducht voor kwaadaar-

dige en hardnekkige koortsziekten. Dan offchoon (al-

thans op fommige plaatfen) de gewone najaarsziekten

toen menigvuldiger dan gewoonlijk waren, zoo heersch-

ten dezelve echter flechts endemisch , meestal goedaardig

en gingen fpoedig in tusfchenpoozende koortfen over. In

eenige gevallen echter waren deze ziekten zeer hardnek*

kig , bleven tot in het volgende voorjaar en zomer aan-

houden , en waren in den herfst van 1825 foms reeds

vergezeld met verfchijnfelen van flaapzucht en beroerte,

als wanneer, indien men niet tijdig gepaste middelen

had toegediend , de derde of vierde aanval den dood ten

gevolge had.

De zomer en herfst van 1825 waren overigens aange-

naam en voordeelig en de warmte gematigd ; de daarop

volgende winter meestal zacht, doch zeer nevelachtig,

het voorjaar droog , met fterke nachtvorften , vele

noorde. en noordooste-winden , foms afgewisfeld door

A 3 zui-
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zuide en zuidweste, hetwelk totinjulij voortduurde, met

menigvuldige afwisfeling in de temperatuur, nu en dan

met zware donderbuijen vergezeld. In de maanden

April en Mei hadden wij reeds buitengewoon heete da-

gen , en deze hitte klom reeds in Junij tot zulk eene

hoogte , dat de thermometer van fahrenheit meerma-

len boven de 90 graden ftond. Hierbij voegde zich zoo-

danig eene droogte , dat er gedurende drie maanden ge-

heel, geen regen viel , zoodat alles verdorde en zelfs

hier en daar de vruchtboomen ftierven. Ook voegde

zich hier nog bij eene aanhoudende bijna doodelijke

windftilte (*).

In dezen tijd hoorde men van geene buitengewone

ziekten , alleen de anderendaagfche koorts , hier en daar

afgewisfeld met derdendaagfche en ligte zinkingachtige

koortfen , bij enkelen vergezeld van eenige meer belang-

wekkende aandoening der borst, bleven in de eerde

maanden van het jaar voortduren. In Junij nam men bij

kinderen zonder merkbare oorzaak ftuipen waar, waarop

koorts en braaklust volgde. Ook ontmoette men eene

de ' kinderen en oude lieden meest aangrijpende boort of

cholera , die men anders zelden voor Augustus waar-

neemt , en die voor kinderen , even als de toen plaats

hebbende waterige , galachtige buikloopen , indien de-

zel-

(•) Zie over de weêrsgefteldhcid en derzelver invloed op de

ziekten van 1825 en 1826, Verflag van de in het jaar 1826 te

Groningen waargenomene ziekten. Gron» 1828, bl. 4 en verv.

J. BANGA , Verhandeling over de Epidemische ziekte» Amft. 1828,

bl, 2 en volg. Algemeene Konst- en Letterbode 1826, en Over-

zigt van de gefleldheid des weders van 1826. Konst- en Letter-

bode i8a7, N°. a.
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zelve door inwikkelende en verzachtende middelen (zoo

als gemeenlijk plaats had) niet konden weggenomen

worden , niet zelden doodelijk waren.

Tegen Julij waren buitengewoon fterke walging of

braakachtige hoest , fpanning en pijn in den bovenbuik

en omftreeks de lever , ruggepijn , verfchietende pijnen ,

zwaarte en loomheid in de dijen , neiging tot loop

,

ligte bedwelming, afmatting en verlies van krachten, de

toen veelal aanwezige verfchijnfelen. Ook zag men

fomwijlen (thuessink zegt bijna overal) eenen rooden

puistachtigen uitflag over het geheele ligchaara , welke

eene ondragelijke jeukte , vooral des nachts , veroorzaak-

te ; een ongemak , hetwelk vooral in de heete Oost- en

WestJndifche landen zeer algemeen en voor de nieuw-

aankomende vreemdelingen zeer lastig is (*). '

Het zinkingachtige in de ziekten , dat federt het begin

van het jaar nu en dan tot ontdek ing overhelde , en

foms met flijmachtige toevallen vergezeld ging , had

langzamerhand afgenomen, terwijl nu met Julij de aan-

doening der buiksingewanden zich begon te vertoonen

en het algemeen ziektekarakter gastrisch werd. Het

getal zieken was echter tot omftreeks half Julij , welke

maand zeer warm en droog was , gering.

Om dezen tijd begon het getal zieken fterk te ver-

meerderen Cf) 5 en wel onder de gedaante van fehris

gas-

(*) Zie THUEssiNic, Algemeen Overzigt der Epidemische ziekte

van 1826, bl. £10, 45. Thijssen, over de herfstkoortfen te Amfler-

dam, bl. 45. Mulder en roelants, Bijdrage tot de gefchiedenis

der heerfchende ziekte^ bl. 5, vooral j. banga , t, a. p. bl, 3. •

(f) Overal begon de ziekte omtrent half Julij. J. banga, aangeli.

pi. bl. 9. Bakker, de Volksziekte^ bl. 17. Thuessink, bl. 6, 7.
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gastrica en hiliosa^ zoodanig zelfs, dat van den 16 tot

23 Jülij het getal mijner zieken , dat toen weinig (8 ^

10; was, met vijf en zeventig vermeerderd werd. Dit

getal zieken bellend, op één na, geheel uit menfchen

tot den behoeftigen (land behoorende, die in vochtige

huizen en op lage gronden woonden, dagelijks aan al

de afwislelingen van temperatuur en weder blootgefteld

waren, en zich met flecht voedfel en onzuiver, drabbig

drinkwater moesten behelpen.

O ffchoon de ziekte (vooral in een meer gevorderd

tijdperk der epidemie) meest altijd zonder eenige voorbo-

de en als het ware plotfeling overviel, zoo kon men

evenwel bij fommigen meer of min de volgende voorbo-

den , die foms vericheidene dagen vooraf reeds befpeurd

werden , waarnemen , als ; vermoeidheid , zwaarte en

pijnen in de ledematen , voornamelijk in de beenen en in

die deelen , welke te voren gerekt , gebroken , of door

rheumatisme of jicht waren aangedaan geweest; traag-

heid 5 loomheid , ongefchiktheid tot werken en denken

,

duizeligheid, pijn in het hoofd, lenden en rug, droog-

heid en flijmerigheid des monds , dorst , walging , braak-

lust , veelal beflagen tong , matige , niet zeer gretige eet-

lust of buitengewone honger, (zij zeiden geenen trek,

evenwel ook geen tegenzin in fpijzen te hebben ,) ligte

en kort voorbijgaande rillingen en huiveringen , menig

>

vuldig geeuwen, onrustige, niet verkwikkende flaap

,

droomige nachten , fpanning en bcnaauwdheid omltreeks

de

JORRiTSMA, Ver[lag van de ziekten te Hoorn en Sneek, bl. 5.

Thussen, i, a. p. Popken, Hist, epid, malignae A^,iS26 Jeverae

obseryatael, p. 9, ii, 13.
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de hartkolk , Hinkende adem , ftijf heid , opgeblazenheid
,

volheid van den buik, trage, harde, brokkige , ongere-

gelde , meestal dunne , Hinkende ontlasting , die of met

perfing of met gerommel en winden ontlast werd; fon-

tanellen droogden op ; de huid was droog , het aange-

zigt betrokken , vervallen ^ geelachtig , bleek met roode

plekken op de wangen , de oogen dof, de gelaats-

trekken ongewoon veranderd ; bij fommigen , na de ge-

ringde infpanning een llerk afmattend zweeten. Deze

voorboden duurden fomtijds eenige dagen , fomtijds

eenige uren, dan eens volgden hierop dadelijk zwaardere

verfchijnfelen , dan weder bepaalde zich de geheele zieke-

lijkheid tot deze voorboden alleen (*). Somwijlen lieten

dezelve na eenigen tijd een weinig af, hielden ook vol-

maakt op , of keerden ^ naar den aard der koorts , ten ge-

zetten tijde periodiek terug ; meestal echter was de tus-

fchentijd niet vrij van onaangenaam ziekelijk gevoel. —
Bij de meesten echter begon de aanval zonder eenige

voorafgegane kenteekenen, en nadat vele der zieken zich

eenige uren te voren volkomen wel bevonden hadden,

deed zich dikwijls plotfeling en gansch onverwacht de

koortsaanval voor. -

De ziekte zelve begon gemeenlijk altijd met eene he-

vige hoofdpijn , die voornamelijk in de (Ireek des voor-

hoofds, als ook in de flapen van het hoofd, in den

nek , fomwijlen ook in het achterhoofd , hare zitplaats

had;

(*) Zie ook over de voorboden dezer ziekten j. banga, bl. i6

verv. Dikwerf heb ik genoemde voorboden ook bij mij zelven, ge-

durende de epidemie, in meerderen of minderen graad waargenomen,

zonder dat het tot dadelyke ziekte gekomen is.

A 5
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had 3 geweldige pijn in den rug , blaauwe nagels , lippen

en neus ,
geeuwen , rekken , fidderen , beven ,

geweldige

koude over het geheele ligchaam, loomheid, vermoeid-

heid , klapperen der tanden , oprisping van winden , lig-

te walging, ibmtijds geweldig benaauwende walgelijkheid

en werkelijk braken van een weinig gebruikte fpijs of

drank , fomtijds een weinig (lijm of bloed of een weinig

kwalijk gekleurde gal , zonder verligting 5
— in eenige

gevallen ook wel eene aanzienlijke hoeveelheid groene

,

gele 5 olieachtige , bittere , gallige ftofFen en dan met

groote verruiming , doch meest alleen bij den eerften of

tweeden koortsaanval ontlast werden; — met angst,

bedwelming, misfelijkheid, braakachtigen hoest, fterken

toevloed van fpeekfel en fomwijlen met eenen gastrifcheil

en in enkele gevallen galachtigen doorloop vergezeld.

De fmaak was foms goed, meest laf, bitterachtig, de

tong zuiver of witachtig geel , de tanden klevend , van

het opkomen tot het afgaan der koorts hield bcnaauwd-

heid om de hartkolk aan, onverfchilligheid en moede-

loosheid waren algemeen , de adem ftinkend; de pols

menigvuldig, klein, ras, niet hard; de ademhaling fchie-

lijk^ ongelijk en beangftigd; de meesten klagen over

ruggepijn , maagpijn , fpanning en pijn in de regter- en

linker bovenbuikftreek , en bijzonder over eene groote

gevoeligheid en pijn in den onderbuik , welke wel eens

aan eene roosachtige ontfteking der ingewanden deed den-

ken , welke volgens thuessink in deze koortfen vrij al-

gemeen wordt waargenomen (*).

Wan-

(•) Thuessink, bl. 21. „ De meesten," zegt banga , „ be-

fchreven hunne pyn, als ontftaande in de regteronderbiiikszijde

,

daar-
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Wanneer de lijder eenigzins veel op een' keer dronk

,

dan werd hij zeer benaauvvd en braakte het gedronkene

weder uit. De braking ging bij bijna allen vergezeld

,

of werd voorafgegaan van eene pijnlijke benaauwdheid in

den bovenbuik , als van eenen rondgaanden band , of

van een pijnlijk gevoel eener drukkende of hangende

zwaarte in den omtrek des navels en opgeblazenheid des

biüks , of ftijf als eene plank , bij de betasting deegach-

tig en als verdeeld in ongelijke, bolle verhevenheden.

De pijn was het hevigst in de regterzijde of alleen in

den hartkuil.

De huid was droog, ongevoehg, bleek, foms geel en

het aangezigt bleek en ingevallen ; de oogappels waren

zeer verwijderd 9 de oogen traanden. Het ligchaam was

verftopt of er hadden menigvuldige , flijmige
,
geweldig

Hinkende , galachtige ontlastingen plaats , die fomwijlen

met periingen gepaard gingen , fomtijds hadden tevens

veelvuldige brakingen , ontlastingen van wormen , flaauw-

ten en geweldige benaauwdheden plaats.

De

daarna bovenwaarts opklimmende en zich dwars onder de borst,

door den rug, naar de linkerzijde iiitftrekkende, en noemde zulks

fteking van de milt." Verh. bl. ii. Zie ook fricke. Bericht

ueber seine Reise nach Holland^ i', 7, 28. Dat ontftekingachtige

aandoeningen der buiksingewanden in dergelijke ziekten niet zeld-

zaam z\in , weet een ieder , die met de gefchiedenis der moeras-

koorts in Zeeland f Denemarken, de Vendee^ Italië, Hongarije

,

Bengalen, Corjica , Java en alle vochtige en warme gewesten be-

kend is. Zie FODERÉ, Ohserv. pratiques sur Ie clinique de Man»

toua, Lauter, Hist, morh, ruralium. Adouard, in Journal

gener. de medtc, Fravgaise et étrangere» Juin 1823. Revue me-

dicale 1825. Moris, in julius en gerson's Magazin 1827, f. 127.

A. \viENHOLT, Diss, de itiflammationibus viscerum hypochondria-

corum occultis in fehrihus biliosis putridis, Goett. 1772, in j. p.

FRANK, Delectus opusculorum medicorunty etc. Tom. I. Ticinii785.
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De koude , waarover de zieken klaagden , was niet al-

leen gelegen in het gevoel van den lijder , maar was

ook door den thermometer zeer merkbaar. De werk-

zaamheid der maag was verftoord , de fpijsvertering

hield op , de pislozing was belet , de urine krampach-

tig wit.

Nadat dit tijdperk van koude een vierde uur tot twee

uren geduurd had, begon de koude en huivering met

warmte af te wisfelen en langzaam in warmte over te

gaan, eerst tot den gewonen warm tegraad, vervolgens den

-

zelven zeer verre overtreffende ; — dezelve was fomwij-

len eerst plaatfelijk , verfpreidde zich vervolgens over

het geheele ligchaam. Het bleek en ingevallen aangezigt

kreeg deszelfs kleur terug en werd opgezet en rooder,

foms met geelachtige (Irepen , de warmte flroomde van

de binnen- naar de buitendeelen en nam fteeds in fterkte

toe. De pols , die klein en gefpannen was , werd vrij-

er, menigvuldiger , voller en gelijker; de fpanning der

huid hield op en werd losfer; — de ademhaling, door

zuchten afgebroken , werd vrijer en fneller en de be-

angstheid verminderde; — de zieken wierpen alle be-

dekking van zich af, maakten hunne kleederen los en

wilden geenerlei drukking verdragen.

De hitte was voor de omftanders voelbaar, brandend

en ftekend , bepaalde zich dikwijls meest tot de borst ;—
de tong was , offchoon zij veel en dikwijls dronken

,

terftond weder droog en fom wijlen zoo (lijf, dat zij die

niet uit den mond konden (teken. Zij klaagden nog

over geweldige hoofdpijn en dikwijls ijlden zij. — On-

der deze verfchijnfelen vielen zij niet zelden in eenen

onrustigen flaap; de nacht fcheen als in bedwelming te

wor-
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worden doorgebragt , waaruit zij dikwijls ontwaakten

;

meestal echter hadden zij flapeloosheid en geweldige

hoofdpijn ; deze was in de hitte van den aanval zeer

hevig , kloppend ^ allerpijnlijkst en onverdragelijk > benam

alle flaap en rust ^ had hare zitplaats in het voorhoofd

,

boven de oogen en llapen van het hoofd, wier flagade-

ren geweldig klopten; zij verminderde gemeenlijk met

de koorts , doch hield ook meestal nog eenigen tijd aan

,

nadat de koorts den lijder reeds verlaten had.

De urine was nu rood , bruin of geel , en gaf veelal

,

wanneer zij bekoeld was , een fteenverwig , wit flijmig

of etterachtig bezinkfel, en veroorzaakte bij de uitlo-

zing eene brandende pijn in de pisbuis , voornamelijk

aan derzelver opening. In het begin was de urine ook

dikwijls drabbig , dik , bruin of witachtig troebel , on-

doorzigtig; bij meer algemeen toenemende zenuwaandoe-

ning, bedwelming of fluipen, waterachtig dun; — faf-

fraankleurige urine voorfpelde, gelijk torïi en ande-

ren hebben opgemerkt , het gevaar eener aanhoudende

koorts.

Somwijlen begon de koorts dadelijk , met eene fterke

warmte , zonder bijna merkbare koude.

Nadat deze hitte tot op zekere hoogte geklommen

was , begon dezelve langzaam af te nemen ; de zieke

voelde , dat het voorhoofd en de handpalmen vochtig

werden , de fpanning liet over het geheele ligchaam

eenigzins na, de vochtigheid verfpreidde zich over het

geheele ligchaam en ging in een overvloedig zweet over

;

de pols werd weeker , langzamer; de tong vochtig en

losfer ; alle ziekteverfchijnfelen verminderden ; de pijnen

hielden op , de zieken werden rustiger en flapcrig. De
• urine
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urine was drabbig, vet, fchuimig, bruin bier-kleurig;

na eenige verruimende pappige ontlastingen , als karne-

melk met firoop , bruinrood als rhabarber-aftrekfel , daar-

na werd dezelve dunner met een wolkje en nadat zij eeni-

gen tijd gedaan had , dik en met een vast, zwaar, wit-

of roodachtig zetfel voorzien. Soms ook vertoonde zich ,

in plaats van een wolkje, een verfpreid bezinkfel met

ftreepjes of laagjes tor boven in het glas. De ontlasting

der urien was ook nu nog pijnlijk , met eene lastige

aanhoudende perfing gepaard.

Het zweet was zeer menigvuldig , vetachdg zuur

,

meestal geene verligting aanbrengend , flond met groote

droppels op het aangezigt en bevochtigde fterk het lin-

nen en dekens ; ook vermagerde hetzelve de lijders
,

zoodat na drie , vier koortsaanvallen dezelve geheel ver-

zwakt en vermagerd waren. Bij anderen was van den

beginne af aan eene geneigdheid tot zweeten , geheel

zonder nut ; hetzelve was onaangenaam .^ Hinkende , wal-

gelijk van reuk. Gunftig was, na voorafgegane ontlastin-

gen , een zuur dampvormig zweet , hetwelk ook bij ve-

len voor October critisch fcheen ; — later fcheidde de

ziekte zich meer door urine , zweet en ligte ontlastingen.

De oorfpronkelijkc loop der koorts was in den begin-

ne de anderendaagfche, en hoewel bij velen zich de aan-

vallen alle dagen herhaalden , zoo waren deze koortfen ,

als men ze behoorlijk waarnam , dubbelde anderendaag-

fche; wier aanvallen om den anderen dag aan elkander

geëvenredigd waren. — Naarmate de maag, darmen en

andere ingewanden van den buik , meer ziekelijk waren

aangedaan , waren de aanvallen langer , de koortsvrije tijd

korter en de koorts werd aflatende of aanhoudende. In

en-
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enkele gevallen kwam de koorts , wegens de groote hit-

te der aanhoudende tusfchenpoozende koortfen en derzel-

ver anderendaagfche , of, doordien zij den loop eener

dubbele anderendaagfche koorts (^semitertiana of hemt-

tritaea) hield, en dikwijls zonder koude was, 'met de

brandende koorts van galenus overeen.

Deze dubbelde anderendaagfche koortfen veranderden

dikwijls in enkelvoudige, evenwel was deze verandering

van loop dikwerf het tijdpunt , waarop het gevaar een'

aanvang nam ; wanneer namelijk
,

gelijk hippocrates ,

TóRTi en CLEGHORN rceds hebben waargenomen, de aan-

vallen op oneffen dagen weg bleven.

Naarmate de ongefteldheid der ingewanden verbeterde

,

volgden er langere aflatingen en werd de koorts meer

tusfchenpoozend , en bleef dikwijls van zelve weg of liet

zich gemakkelijk fluiten. Menigmaal echter gebeurde het,

dat zij dan eerst een zenuwachtig karakter aannam en met

gevaarlijke zenuwtoevallen gepaard ging. — De koorts

eindigde in het begin der epidemie dikwerf na herhaal-

de verruimde, pappige, galachtige en ftinkende buiks-

ontlastingen op den 3den , /den, uden, of i4den dag,

waarbij foms dagen
,

ja weken lang , eene verbazende

hoeveelheid doffen , welke geenszins in betrekking flonden

tot de genuttigde fpijzen , ontlast werden (*) ; als wanneer

bij een' minder kleinen , minder gefpannen , zachten pols

,

de huid vochtig werd en zich een aanhoudend, algemeen,

dampachtig, zuur, Hinkend zweet over het ligchaam

verfpreidde, en de urine eerst een hangend wolkje, ver-

vol

-

(•) Vergelijk j. banga, Verh,, bl. 8. Thussen , Herfstkoort^

fen^ bl. 465 55. JORRiTSMA, bl. 7. Thuessink, bl, aö.
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volgens een vast witachtig , flijmig geel of bleekrood ,

zandig bezinkfel toonde; — waarop de lastigfte toevallen

en benaauwende hitte veel verminderden, de koortsver-

heffing later kwam , fomtijds de avondverheffing dadelijk

wegbleef, en dan de eigenlijke tertiana foms wel twee

of drie uren vroeger begon , doch veel gemakkelijker en

zender braaklust afliep.

Na den koortsaanval waren de lijders afgemat , zwak ,

bleek , hadden pijn door de leden ,
gele oogen , huiverig-

heid bi] de minde koude, bitteren fmaak , flijmerige tan-

den 5 afkeer vooral van dierlijk voedfel , ftinkenden adem ,

duizeligheid en neêrflagtigheid ; de pols was nog (leeds

verfneld , behield fteeds eenige rasheid en fpanning ; bij

beterfchap werd hij langzaam , zacht
, golvende ; — zij

zweetten gemakkelijk , de urine bleef rood en dik ; hoe

langer de koortsvrije tijd duurde , zooveel te meer ver-

dwenen deze verfchijnfelen ; het langst klaagden zij over

een fpannend gevoel , opgezetheid , volheid in den bo-

venbuik of in den regter onderbuikszijde , vooral na het

gebruik van warme fpijs , eene fterke zwaarte en vermoeid-

heid in de ledematen en eene geweldige zwakte en ver-

lies van krachten , zoodat fommige na de koorts het bed

naauwelijks konden verlaten.

Ingevalle er bij deze gastrifche koorts geene critifche

ontlastingen plaats hadden, was de op den koortsaanval

volgende nacht gemeenlijk zonder flaap ; eene zeer korte

afgebrokene , onrustige fluimering in den morgenflond

verfchafte wel eenige rust , en de lijder gevoelde zich des

morgens iets beter , bedaarder ; evenwel was hij zeer at-

gemat , flaauw, neerflagtig , dorflig , niet eigenlijk koortfig

,

maar als uitgeput door de voorafgegane koorts, de tong

bleef
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bleef witaclitig geel , — tegen den avond kwam er we-

der verheffing van koorts , vermeerderde walging en be-

naauwdheid , waarbij de lijder gemeenlijk weinig over

pijn , meer over matheid , draaijende beweging en inwen-

dige raauwheid of branding in den bovenbuik klaagde; —
deze nacht was tamelijk , hoewel zeer onrustig , tot in

den niorgenftünd , als wanneer de lijder eenigen flaap

fcheen te genieten; dan in den voormiddag, (lo, ii

uur,) kwam meestal de aanval vroeger en heviger 'terug,

meest algemeen eerst kenbaar aan een gevoel van toene-

mende volheid en opgeblazenheid in de maagftreek of

den geheelen buik ; de pols was nu (leeds gefpannen

,

klein, onderdrukt, onregelmatig, ongelijk, foms tu.sfchen-

poozende , traag , hardachtig , ingetrokken , foms menig-

vuldig, rad, fidderende; — bij hevige braakzucht en be-

naauwdheid klein
, golvende , flaauw , foms fnel en bijna

onmerkbaar. Bij dezen aanval verergerden de benaauwd-

heid , braakzucht, rheumatifche pijnen, ja, alle die ver-

fchijnfelen, welke den eerften aanval vergezeld hadden.

Zoodanig waren de meest gewone , door mij in het

begin der epidemie waargeiiomene , verfchijnfelen.

In de eerfte helft van de maand Augustus , die zeer

heet was, met heldere lucht , zoele en warme nachten,

verfpreidde zich de ziekte al meer en meer en begon

ook de meer gegoede klasfe aan te tasten. De onder-

fcheiding van de gastrifche en epideniifche koorts was

nu meer moeijelijk en onduidelijk. — Nu en reeds in

het laatst van Julij werden de cholerae algemeen. —
De lijder klaagde nu fleeds over zwaarte boven de

oogen , geweldig kloppende hoofdpijn , fuizing in de

ooren , duizeligheid en ligtheid van het hoofd , zoodat

B hij
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hij bij de minflie beweging braakte en alles voor zijne

oogen fcheen rond te draaijen, was foms flaaiiw en ver-

viel in een' foporeufen of apoplectifchen toeftand; —
uitputting 5 wezenloosheid , onverfchilligheid , rood op-

gezet aangezigt , bleeke fletfe ingevallene , met koud

zweet bedekte huid was nu meer algemeen. Ook was

er nu meest dadelijk met het begin der ziekte loop , die

het ergst hun aantastte, welke op eigen gezag pur-

geermiddelen hadden ingenomen ; dezelve was alsdan

dikwijls aanhoudend , onwillekeurig , met cenig bloed

vermengd , maakte de lijders doodzwak , met ijskoude

ledematen , blaanwe (chemerende vlekken , onvoelbare

pols, kleverige huid, peeshuppeling , wijd geopende ftrak-

ke oogen , liggen op den rug , enz. , en ging bij ver-

waarloozing der ziekte in het eerde tijdperk in een f^-

phiis met alle teekenen van ontbinding der vochten over.

Velen klaagden om dezen tijd en later over hevige maag-

en darmpijnen en over zuur , hetwelk eene brandende

pijn in de maag en borst veroorzaakte, bij da meestal

plaats hebbende braking de keel geweldig aandeed en

de tanden ftomp en week als hoorn maakte (J\

In het begin en gedurende de hitte van Augustus

praedomineerde het gastrifche en bilieufe , doch finds wrj

meerdere koele dagen hadden en langer nachten , was

dit omgekeerd en had het catarrhale en rheumatifche

meer de overhand , terwijl het gastrifche toen minder

werd , veelal in het begin , doch fomwijlen zich eerst na

vier of vijf dagen vertoonde.

Gedurende de aanhoudende hitte hadden de gastrifche

koort-

() J. BANOA, Ferh.^ bl. 23, 29. Thuessink, bl. 22.
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koortfen dikwijls den vorm der galkoortfen ; Icenbaar

voornamelijk door aandoeningen van het lever- of galftel-

fel , vermeerderde affcheiding van gal , bitteren fmaak ,

gele tong , verloren eetlust , gele gelaatskkur rondom

mond en neus ,
pijn , zwelling in de regter onderbuiks-

(treek , braking, koHjk, doorloop^ dorst, hoofdpijn,

enz. Deze teekenen waren nu eens van eene ligte ont-

(tekingkoorts , dan weder met zenuwkoorts vergezeld.

In het laatst van Augustus zag men al meer en meer

de catarrbale en rheumatifche complicatie te voorfchijn

treden , kenbaar door vliegende pijnen door de leden

en het hoofd , welke laatfte bij verheffing der koorts

foms tot ijling overgingen, groote gevoeligheid voor tem-

peratuursverwisfeling , met beflagen tong, flijmigen mond,

zou tachtigen fmaak , koortsverheffing tegen den avond
,

niet zoo llerke , foms door huivering afgewisfeld wor-

dende hitte , eenigzins harden en gefpannen , niet zeer

vollen en rasfchen pols , aandoeningen van het flijmvlies der

neus , der keel en ademhalingswerktuigen , neiging tot

zweeten ,
gevoeligheid voor licht , de oogen ligt rood ;

hitte, zwaarte, fuizen , duizeligheid in het hoofd,

hoest, troebele, witachtige urine, enz. Behalve uit bo-

vengenoemde toevallen bleek het catarrhale der toen heer-

fchende ziekte ook nog, doordien de ziekte voor verzach»-

tende en uitwafeming bevorderende middelen week ^— uit

de oorzaken : daar de ziekte dikwijls uit gevatte koude was

voortgegaan ; — uit de zinkingachtige pijnen , die de zielcte

vergezelden ; — uit den overgang van dezelve in plaatfelijk

rheumatifche ziekten ; — uit het goede gevolg der autirheu-

raatifche behandeling^ en eindelijk uit de inn:orting:en , die

veelal na gevatte koude voorvielen. Evenwel waren deze

B 2 koort-
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koortfen , met catarrhale complicatie , niet altijd even ge-

makkelijk van de zuivere catarrhale koortfen te onder-

fcheiden , te meer , daar beide onderling , als met elkan-

der verbonden , werden^^ waargenomen. Even zoo dikwijls

vertoonden zich ook de twee wezenlijk van elkander

verfchillende en afzonderlijk beflaande ziekte-vormen.

Ook de zinkingachtige koortfen begonnen veelal, zonder

eenige voorbode, met huivering, die fpoedig door hitte

vervangen werd. Bij deze catarrhale complicatie was

de koorts fomwijlen inflammatoir , meestal meer naar

fehris nervosa hellende; ook was het duidelijk remitte-

rende, aan catarrhale koorts eigen, hier (leeds zeer zigt-

baar. Bovengenoemde verfchijnfelen gaven dikwijls aan-

leiding tot nerveufe toevallen , als : flaauwten , (lape-

loosheid , trillingen , ftuiptrekkingen , enz. , die zich

altijd zoo gemakkelijk bij catarrhale koortfen voegen en

dezelve bedenkelijk maken (*).

De meer catarrhale aard der ziekte , in het laatst van

Augustus en de volgende maanden , maakte de ziekte

zwaarder , minder gemakkelijk en hardnekkiger om te be-

handelen, hebbende dit vooral bij de remitterende koort-

fen plaats, welke nu vaak niet voor die middelen we-

ken , die te voren met nut gebezigd werden. De uitwa-

feming en het zweet volgden nu minder gemakkelijk na

de gegevene middelen ; de huid bleef foms de geheele

ziekte door droog, terwijl de vruchtelooze pogingen der

natuur de krachten verteerden; ook waren de complica-

tiën

(*) HiPPOCRATES, Magazijn i toegewijd aan Geneeskunde , enz.

Vilde Deel, 3de Stuk, bl. 195, 207. Thussen, Herfstkoortfen^

bl. 50.
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tien bij de re- en intermitterende jjoortfen niet minder

menigvuldig 5 de rheumatifche pijnen boden eenen meer-

deren tegenftand; de ziekte onderging gedurige wisfe-

lingen en veranderingen ; derdendaagfche Icoortfen wisfel-

den in dezelfde ziekte met anderendaagfche koortfen af

en omgekeerd; de verplaatfingen van rheumatifche dof-

fen maakten onvoorziene congestiën , inflammatiën

,

diarrhaeën ; en , hetwelk wel het ergfte was , in weerwil

dat de epidemie zich nu meer bepaalde tot de meer ver-

mogenden 5 beter gevoeden , bleef het getal der flagtofFers

talrijk.

In de maand September, offchoon in het begin de

hitte door wddadigen regen gematigd werd , duurde de

ziekte op denzelfden voet voort, zonder vermindering

in getal of verligting der toevallen ; — de ziekte was

veelal als volgt : de koorts overviel den lijder fpoedig en

onverwacht , zonder eenige voorbode , de kortflondige

huivering en fomtijds niet noemenswaardige koude ,
ging

fpoedig tot drooge , brandende hitte , zelden tot zweet

over ; zij klaagden fleeds over afmattende braakzucht

,

die met de hitte wel eenigzins, doch op verre na niet

geheel bedaarde. De koorts was nu bij velen aanhou-

dend , met anderendaagfche verheffing ; bij anderen ging

eene eerst anderendaagfche in aanhoudende over , en

duurde veelal , bij eene gunflige wending der ziekte , tot

op den 7den ,
pden of 1 3den dag , als wanneer het

zweeten , dat vroeger weinig was , algemeen werd. Bij

allen hadden (leeds koortsachtige bewegingen , eene' fchie-

lijke vermindering der krachten en een gevoel van zeer

groote matheid en krachteloosheid plaats; — de pols

bleef bij de meesten matig verfneld , klein , eenigzJns

B 3 hard

,
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hard , niet regt koortsvrij. De eenige gastrifche verfchijn-

felen, welke nu befpeurd werden, waren: duizeligheid,

ligte walging , pijn in het hoofd , in den rug en de le-

dematen 5 bijzonder in de beenen , eene fpanning in den

hartkuil en eene ligte drukking in de bovenbuikftreek; —
de tong was foms fchoon en hoog rood, zelden veel

beflagen, wel eens zuiver bleek rood, weinig gezwol-

len, niet zoo vuil, morfig , flijmig, dik befmeerd;

meestal dunner , zamengetrokkener , kleiner dan bij onze

gewone galkoortfen ; zij was echter veelal flijmig , grijs-

achtig wit , als korrelig , even alsof ieder tepekje met

een wit puntje voorzien was , ibms droog , foms voch-

tig, en werd bij het voortgaan der ziekte met fpruvv

bedekt. De ontlastingen waren nu meer flijmerig dan

galachtig ; de oprispingen minder bitter , de hoofdpijnen

niet zoo zwaar ^ de dorst veelal brandend en onlesch-

baar , met een gevoel van inwendige hitte , die zich

vooral tot de borst bepaalde , de huid was onaangenaam

heet op het gevoel en de ademhaling eenigzins bezwaard

;

inwendige hitte was foms met uitwendige koude voor-

handen.

De galachtige gefteldheid had nu bijna geheel plaats

gemaakt voor de (lijmachtige ; de catarrhale verfchijnfelen

duurden fteeds voort; milt- en flijmklieren waren veelal

llerk aangedaan; de zieken zagen er bleek en ongedaan

(cachectisch) uit ; — de geheele bewerking der vertee-

ring, affcheiding en voeding was in wanorde. Bij ve-

len hadden kloppingen der halsflagaderen , pijnlijke kramp-

trekkingen 5 flapeloosheid , neêrllagtigheid en verheffing

aller toevallen tegen den avond plaats. Naarmate de

herfst meer naderde, waren de koortfen van intermitte-

rend



(23)

r^nd meer remitterend, maakten fleeds eene hemitritaea

of zoogenaamde semiterüana ^ of zij gingen door de

daarmede gepaard gaande congestie naar de herfenen

,

over in die foort van febris perniciosa of maligna^

welke men soporosa of apoplectica noemt.

Nadat bovengenoemde verfchijnfelen een' geruiraen tijd

geduurd hadden , lieten zij grootendeels , foras geheel

na 5 vooral wanneer het zvveeten , dat vroeger weinig

was j nu veelvuldig ^ fmeltend , waterig werd. Door dit

zvveeten bedaarden de pijnen in het hoofd en in de le-

den 5 welke eerfte meest bij verheffing der koorts tot

ijlen overgingen , de urine werd troebel , dik en geel

,

de groote dorst verminderde , de hoest , die met fpan-

ning op de borst vergezeld ging , verdween , en de lij-

der gevoelde zich, de boven gezegde gewaarwording van

groote matheid niet gerelcend , tamelijk wel.

Minder gewoon was echter deze loop der ziekte, en

zelden nam men nu bij de koortfen een' geregelden loop

of crisis henigna waar, maar zij waren langdurig en

dikwijls met lastige aandoeningen in de keel , pijnlijke

doorzwelging ,
pijnlijk gevoel langs den flokdarm , fpruw,

hik , aanhoudende braakzucht , hoewel er weinig ontlast

wierd , benaauwende pijn in de borst, enz. vergezeld;

fomtijds gingen zij in eene tusfchenpoozende en dan on-

verwachts in eene zenuwkoorts over C*^*

Meestal had er geene intermisüe , maar flechts remis-

fie

(•) THUEssiNfc, Overzigt, bl. 20. Kinderen kregen dikwijls,

zoowel in het begin der koorts als bij het uitbreken van het zweet,

ftuipcn, fcbreeuwden met een wild ontfleld gezigt, waren zeer on-

gedurig en ijlden beftendig. Zie banga, bl, 27.

B 4
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fie plaats, gedurende welke er (leeds eene meerdere of

mindere fpanning in den pols te befpeuren was ; de nacht

was gewoonlijk zonder flaap , en fcheen als in een' flaat

van bedwelming doorgebragt te worden; eene zeer kor-

te , afgebrokene fluimering in den morgenftond gaf eene

kortftondige verligting. Dan den volgenden dag vertoon-

den zich nu de opgenoemde verfchijnfelen , als romme-

ling, fpanning, fleking , volheid, braakzucht , hevige

benaauwdlieid , vooral boven in de borst , in den hals

en tegen de keel , even alsof er een worm in den hals

zat of naar boven wilde , enz. , op nieuw en heviger

dan de eerfte maal , wanneer de urine helder bleef , en

in plaats van zweet eenige buiksontlastingen volgden, die

meestal drooge tong en fpruw, die vooral voor zwakke

menfchen lastig was , naar zich fleepten. Er deden

zich veelal duidelijke teekenen eener congestie naar de

herfenen ,
geweldige kloppingen in de flapen van het

hoofd, ijlhoofdigheid , hitte, opzetting van het aange-

zigt, kloppingen der carotldes , enz. op. De nu vol-

gende remisfie was minder in het oog vallende , en in-

dien men in dergelijke gevallen het geluk niet had den

volgenden koortsaanval of verheffing tegen te gaan of te

verminderen , zag men niet zelden den lijder in zoodani-

gen aanval bezwijken ; zoo als ons in deze epidemie

,

helaas ! te vele gevallen zijn voorgekomen.

Zeer duidelijk intusfchen was de gezegde verergering

van alle verlchijnfelen , die eerst eenen f^pus quoüdianus

vertoonde, doch weldra tot hemitrit(zus overging, in

den tijd van 24 uren twee aanvallen maakte , waarop

dan gemeenlijk met den derden , fomwijlen met den twee-

den aanval, die na eenen zeer korten tusfchentijd ontftond

,

een apoplectifche dood volgde. Zwak-
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Zwakkelijke , ligt opwekbare , kleinmoedige en vrees-

achtige perfonen , vooral vrouwen , kregen foras den

aden of 3den aanval , na voorafgegane braakzucht en be-

naauwdheid eene flaauwte, met naauwelijks merkbare

ademhaling en polsflag. Na | of J uur bekwam de lij-

der , zuchtte , kreeg roode wangen , geweldige hartklop-

ping , foms (tuipachtige bewegingen der ledematen , van

het aangezigt en den tronk, even als bij eenen hysteri-

fchen aanval. Hierop volgde eene tweede flaauwte , die

eindelijk in eene bedwelmende llaapzucht overging. In

dezQ maand werd de pols in het begin der koorts eeni-

germate karakteristiek , onderdrukt , klein en hard.

Bij fommigen, vooral bij verwaarloozing der ziekte in

het eerde tijdperk, in huizen, waarin morfigheid en on-

reine lucht, met opeenpakking van zieken, zamenliepen,

ontaardde de ziekte in een typ/ii/s , met alle teekenen van

ontbinding der vochten, met plaatfelijk gangreen en ver-

fchrikkelijke verftoringen der vaste deelen en allerhande

ftofverplaatlingen {metastases).

De llaapzuchtige- of beroerte-koorts (febris soporosa

vel apoplectica)^ was bij allen zeer gevaarlijk en voor

velen doodelijk , en offchoon dezelve zich veelal onver-

wacht openbaarde , zoo kondigde zij zich nogtans menig-

maal aan , door loomheid , neiging tot flapen gedurende

de voorafgegane aanvallen en angstverwekkende droomen

,

of door een' aanhoudenden flaap, waaruit zij wel voor

een' korren tijd ontwaakten , maar fpoedig weder in flaap

vieien. Velen , die te voren wel fchenen te zijn , wer-

den , als het ware , door deze koorts overrompeld en

vielen terftond in eene flaapziekte (lethargus , cariis)^

dat js : in eenen zoo diepen flaap , waaruit zij naauwe-

B 5 lijks
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lijks en bezwaarlijk konden worden opgewekt, en waar-

bij plotfeling alle gevoel en vermogen , om zich te be-

wegen, ophield, of de zieke werd met den aanval oogen-

blikkelijk door eene beroerte aangetast; — dit laatfte

had vooral bij bejaarde volfappige perfonen plaats , en

begon na eene geringe niet geachte ongefteldheid ; zij

lagen alsdan bewusteloos met fnorkende ademhaling, koe-

le , bleeke htiid , opgezet aangezigt , flaauw roode wan-

gen , openden nu en dan de oogen , kreunden veel , ver-

langden te drinken , gaven te kennen benaauwd te zijn

,

enz.

Gedurende de koortsaanval doorliep de zieke dikwijls

alle graden der flaapzucht 5 als die van wakende flaap-

zucht <^coma vigil^ , die in eene ware llaapzucht {coma

somnolenttmi) ^ deze in flaapkoorts Qethargus^^ eindelijk

in flaapzucht zonder ronken (j:arus) overging en in eene

volkomene beroerte eindigde. Bij enkele zieken , bij

welke deze flaapzucht in den hoogden graad plaats had

,

nam men tevens eene algemeene ftijfheid des ligchaams

(jetanus) waar; alle uit- en inwendige zintuigen waren

van alle hunne vermogens beroofd , het ligchaam was

door geweldige kramptrekkingen uitgerekt, lag ftijf en

geheel onbewegelijk. Deze algemeene met flaapzucht

verbondene tetanus was het ergn:e , fchrikbarendfl:e en

gevaarlijkfte toeval bij deze epidemifche ziekte.

Deze flaapkoortfen voegden zich zoowel hij intermit-

terende , remitterende , als continuerende koortfen en

hadden voornamelijk de volgende verfchijnfelen , als :

fomtijds begonnen dezelve met zware koude , meestal

met brandende hitte; de pols is eerst klein en rasch , maar

werd vervolgens bij de hitte , vol , langzaam en ongere-

geld;
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geld ; de lijders lagen op den rug met gebogene knieën

,

fchreeiiwden en maakten voor een oogenblik misbaar,

maar vielen dadelijk weder in £enen diepen flaap, of

fpraken verward in zich zelve ; of de zieke lag uitge-

ftrekt y (lijf , fprakeioos , met open mond , onbewegelijk

en zonder gevoel; de borst, onderbuik en aars zijn

krampachtig aangedaan , de flokdarm krampachtig geflo-

ten , ontlasting en iirienloozing verllopt, (lampen met de

voeten , opfchudding des ligchaams en flerke hartklop-

ping. De lijders verdraaijen het gezigt , armen en voe-

ten beven; de tong, mond, neus en huid zijn aanvan-

kelijk droog, de halsilagaderen flaan geweldig. De pols,

die in het begin tusfchenpoozend , flaauw , week en lang-

zaam was, werd vervolgens iets voller, rasfcher en onre-

gelmatiger. De huid , die eerst droog , koel en bleek

was , werd vervolgens brandend en met een heet , fi:e-

kend zweet bedekt, dat vervolgens weder koud en kle-

verig werd; de ademhaling was fnorkend, Ihel en reute-

lend ; het gelaat eerst rood , vervolgens blaauw , lood-

verwig, eindelijk bleek en ingevallen; zij kreunden veel,

openden nu en dan de oogen , en zeiden , met eene zeer

flaauwe (tem, benaauwd te zijn; de neus werd rpits,.de

flapen van het hoofd zonken weg, handen en voeten

werden koud en blaauw, urien en afgang liepen van zel-

ve af, er ontftond geratel in de luchtbuis en een fchui-

mend flijm vloeide uit mond en neus. De rasfche met

buitengewone beweging van de geheele borst gepaard

gaande ademhaling en de fterke beweging der neusvleu-

gelen werd voor eenigen tijd afgebroken , ving op nieuw

aan , eindelijk volgden lange tusfchenpoozen , waarin de

ademhaling geheel Rilftond , en herhaalde zij zich , dan

was
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was het eene enkele verpoozing; de lijder rekte zich in

de geheele lengte geweldig uit , waarvan de laatfte iiit-

ademing het gevolg was. In de werkelijke beroerte ver-

lamden eerst de ledematen van de linker- en dan die van

de regterzijde ^ waarop eindelijk eene algemeene verlam-

ming en de dood volgden. Somwijlen echter, wanneer

deze verfchijnfelen reeds eene aanmerkelijke hoogte ver-

kregen hadden , ontwaakten de lijders plotfeling , welke

beterfchap echter van korten duur was ; want alhoewel

de kramp voor eenigen tijd naliet , bleef echter de pols

even rasch en koortfig en de ademhaling fch ielijk en rate-

lend, en alle gevaar dreigende verfchijnfelen kwamen

fpoedig en heviger terug , en eer men in deze remisfie

krachtdadige hulp konde toebrengen , was de lijder reeds

een oiFer des doods geworden.

Offchoon ook deze toevallen van llaapziekte zich bij

lederen vorm van koorts voegden , werden zij echter het

meest bij dubbelde anderendaagfche en anderendaagfche

koortfen waargenomen; en Hoewel dezelve in enkele ge-

vallen, door onmatig gebrnik van grof voedfel (*), mis-

bruik

^*) Zoodanig was het geval bij w. j. van der wal, een man

van 40 jaren, fterk van geitel. Deze had, na van eene febris ca^

tarrhalis gaslrica naaiiwelijks herfteld te zijn, 's middags zes fne-

den roggebrood gegeten, en was op eens 'savonds in een apoplec-

tifchen toeftand, met fterke ftuipen verzeld, gevallen. Het aange-

zigt was rood, fterk opgezwollen, kloppende carotides, een harde

en fnelle pols, groote benaauwdheden, ronkende ademhaling en

volkomene bewusteloosheid. Eene aderlating en eenige clysmata

uit drastica en resolyentia bragten hem tot volkomene bewustheid,

hy ontlastte van tyd tot tijd vele foeces en onverteerde ftukken

roggebrood, geraakte in eene matige rust en herftelde binnen wei-

nige dagen volkomen. Een dergelijk geval verhaalt THUEssiNKbl. 26.
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brnik van fterken drank , gemoedsaandoeningen , enz.

bevorderd werden , moesten dezelve ,
(dewijl zij geheel

onverwacrit en zonder zich veelal door eenig aanmerkelijk

in het oog vallend toeval vooraf te doen kennen , te

voorfchijn kwamen,) aan de kwaadaardigheid en hevigheid

der ziekte zelve worden toegefchreven. Men nam dezelve

zoowel bij zwakken als fierken , jongen als ouden , man-

nen als vrouwen waar.

Na den aanval van flaapzucht , beroerte of verftijving

,

of wanneer men zoo gelukkig was eene intermisfie te

bewerken , verfpreidde zich eene gelijkmatige warmte

door het geheele ligchaam , en er fcheen geruste flaap te

volgen met eenig zweet , meest aan het hoofd, hals en

handen ; de zieken gevoelden zich zeer flaauw , verward,

bedwelmd, afgemat, meest bewusteloos van het voorge-

vallene , neêrgeflagen , niet in flaat zich buiten het bed

te kunnen houden ; zij geloofden zeker toeval gehad te

hebben en anders niet ziek te zijn ; bleven veelal flui-

merzuchtig en klaagden weinig. Anderen gevoelden zich

zeer ziek , lagen (lil , nu en dan diep zuchtende , klaag-

den echter over geene pijn en zaten als verfuft, zoodat

de omftanders wel eens meenden, dat de lijder zijn ver-

(land verloren had. De tons; was alsdan meest wit,

vochtig, de pols flaauw, tiisfchenpoozend , klein, week,

foms genoegzaam natuurlijk, langzaam en traag, doch

bleef altijd zeer week en indrukbaar. Bij verergering

der ziekte kwamen de toevallen fl:eeds vroeger terug (*;.

Wij

() Breedvoerig, keurig en geheel naar de natuur vindt men deze

febrea soporosae befchreven bij burserius Instttutiones medic. Tom,

I, p. 131—i252, ToRTi, Therapeutice specialis ad febres periodi-

tas
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Wij hebben boven gezegd , dat de epidemifche koorts

dikwijls onvcrvvaclit in zenuwkoorts overging of zich

daarmede vereenigde , en welke het gevaar niet weinig

vergrootte , vooral wanneer er rotachtige verfchijnfelen

üiede gepaard gingen. Bij deze zenuwkoorts kon men

tweeërlei toeiland waarnemsn, namelijk zenuwkoorts met

vermeerderde en zenuwkoorts met verminderde irritahi-

Uteit y welke laatde verreweg het menigvuldigst voor-

kwam,

De eerde vorm van zenuwkoorts (de fcbris nervosa

acuta der fchrijvers, fcbris versatilis hüfelandü)

overviel gemeenlijk fterke , jonge, cholerifche , bloedrij-

ke , prikkelbare geftellen , had plaats bij hen , die meer

door goede voedfels , in de ongemeene hitte hunne krachten

bewaard hadden ; men zag dezelve meer in het later tijd-

peric , dan bij het ontdaan der epidemie , dewijl toen de

ziekte ook de aanzienlijke en welgezetene inwoners aantastte.

Zij begon zonder voorboden, met Iterke hitte, (terke aandoe-

ning van het herfengePcel, zoodat er herfenontfteking fcheen

aanwezig te zijn , hetgeen ook fomwijlen plaats had 5 zij

badden duizeligheid , gevoel van zwakte , kleinen kramp-

achtigen pols , waterige oogen y benaauwdheid , ongewone

fchrikachtigheid , dikwijls met gastrifche verfchijnfelen

gepaard ,
groote gevoeligheid voor allerlei prikkels , ge-

zwindheid in de vrijwillige bewegingen ea werkingen ,

vrees-

eas perniciosas 1756. Francof. et Lipsiae, Medicus, Samml, yon

Bsobacht, aus der Arzneywissenschaft ^ liter Band. Werlhof,

Oliszryatianes de fehribus. Hanover 1785. Sebastiaan, over de

McetaskoortSy I Deel, bl, 112 en volg. Vogel, Handbuch der

Prauhchen Arzneywissenscftaft ^ Iter Theil, f. 47.
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vreesachtigheid, ijling, het gezigt bij afwisfeling rood

en bleek , hoofdpijn , Spraakzaamheid , de oogen ftonden

ftrak, üijf of draaiden in het hoofd rond, kramp in

verfchillende ligchaamsdeelen, moeijelijke doorzwelging ,

liggen op den rug met opgetrokkene knieën , de iirien

meest bleek, helder, de tong in het eerst wit en voch-

tig 5 vervolgens droog , de koortsverhefRng heeft onregel-

matig nu eens 's nachts , dan weder bij dag plaats , de

pols is zeer onregelmatig, dan vol en fnel, dan zwak.

Naarmate de ziekte langer geduurd heeft, vermeerderen

. de verfchijnfelen , de ijling wordt aanhoudend , de hitte

vermeerdert , aanhoudende trilling en kramp , kleverig

zweet , peeshuppeling , vlokkenlezing , hik , onwillekeu-

rige afgang en urienlozing , en eindelijk de dood, ge-

meenlijk op den i3den of ijden dag C^). Somwijlen

gingen hier verfchijnfelen van rotachtige ontbinding voor-

af, als: blutsvlekken (^petechiae)^ vloeijingen, Hinkende

afgang , enz. Indien de zieke zoo gelukkig was te her-

(kllen , verminderden de verfchijnfelen langzaam ; ziekte-

fcheiding had er zelden plaats en de herfeelling ging zeer

langzaam.

De andere vorm van zenuwkoorts , namelijk met ver-

minderde irritahHitdt (febris lenta nervosa der fchr^-

vers , febris stupida, hüfelandü) , kwam meest voor bij

het gemeen , hetwelk , met (lap en gering voedfel voor-

zien , reeds voor de epidemie verzwakt was ; ditzelfde

liad ook bij hoogbejaarde en door ziekte verzwakte men-

fchen plaats (f). De meeste zieken hadden in Atzt

twee-

C') Daar de verfchijnfelen in dezen ziektevorra zeer dikwijls ver-

fchilden, was de diagnosis en befchrijving derzelve niocyel^k,

Ct) HiPPocRATES, Magazijn, aangeh. Stuk, bl. 196.
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tweede modificatie zelden een merkbaar ^^//V/voorafgaand

tijdperk en zelfs in de zoogenaamde y?^«//^/^^ modificatie

ging dit stadium fchielijk in het tegenovergeflelde pas'

sive over. Zij kwam gemeenlijk langzamer aan, met een

gevoel van zwaarte , vermoeidheid en vreesachtigheid ,

bleek en ingevallen gezigt , kleinen en zwakken pols ; kou-

de en hitte wisfelden elkander af, duizeligheid, dronken-

achtigheid ; deze toefland duurde fomwijien eenigen tijd

,

vervolgens kwam de koorts meerder aan , terwijl de pols

echter naauwelijks fneller werd ; trilling der ledematen

,

hoofdpijn, voornamelijk in het achterhoofd, vermeerder-

den , de urine was dun , waterachtig helder , na eenige

dagen werd de pols klein en fnel , maar zwak ; roodheid

en zweet in het aangezigti, drooge gefpannene, heete

huid , terwijl overigens het ligchaam koud was ; ijling

,

de oogen zijn dof, tranend, zij lagen op den rug, wa-

ren onverfchillig ; de ademhaling was langzaam, zuch-

tende ; de tong was droog , zonder dorst ; er hadden

ongeregelde, krampachtige bewegingen -plaats, fluipen ;

de pols was ieder oogenblik verfchillend
;
peeshuppeling,

zwakke ftem , doorloop , flaapzucht en de dood
; gemeen-

lijk op den aoften of siflen dag. Crifis was zeldzaam

en dan meest door een gelijkelijk zweeten.

In den zomertijd werden , door de catarrhale compli-

catie , de gastrifche en galkoortfen fomwijien veranderd in

rotkoorts , terwijl met de herfst , toen de (lijmklieren

meer waren aangedaan , en bij deze zich de catarrhale

complicatie voegde , meer llijm-zinking-zenuwkoortfen ont-

ftonden.

De galachtige rotzinkingkoorifen waren kenbaar uit de

uavplgende verfchijnfelen , als : niezen , hoesten , keel-

; ont-
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ontfteking , buik- en persloop , roosachtige ontftekingen

der ingewanden , geel gekleurde huid , het ontlasten van

Hinkende doffen, troebele urine, fpoedig wegzinken der

krachten , geheele aflating en gebrek aan de werkdadig-

heid in de natuur tot herftelling, bJoedvloeijingen, bluts-

vlekken , enz. — Wanneer de zieken , zoo als dikwerf

plaats had , hunne najaarskoortfen zelve met allerhande

verkeerde middelen behandelden , kwam deze ziektevorm

te voorfchijn.

Niet minder moeijelijk was (vooral in Augustus en

September) de complicatie der epidemifche koorts met

hevige buikpijnen, met btoed vermengden buikloop,

diarrhaca , braking , enz. , en wel het meest de ver-

fchijnfelen van cholerifche complicatie, welke echter al-

leen van de hevigheid der koorts afhingen , met deze

gelijken tred hielden, en in den vrijen koortstijd geheel

ophielden. Alhoewel deze vorm der ziekte , door deszelfs

galachtige en andere verfchijnfelen , met de eigenlijke cho"

lera veel overeenkomst had , zoo was dezelve daarvan

echter wezenlijk onderfcheiden , door het ophouden en

verdwijnen aller cholerifche verfchijnfelen gedurende den

koortsvrijen tijd (*).

De aanval zelve vertoonde zich gemeenlijk, nadat er

twee of drie geregelde aanvallen van anderendaagfche

koorts

C^) ToRTi, Therap, specialis , Libro III, Cap. i, en burserius,

Inst. medicinae practicae i ed. heckeri, pag. 195, Lips, 1798, p,

231, befchrijven dezen ziektevorm zeer naauwkeurig onder den naam

van tertiana cholsrica. Zie ook goede befchrijvingen derzelve on-

der den naam van fehris paludosa cholerica , bij f, a. l, popken,

Dtscriptio epid, malignae etc* p. 40 sqq. en th^ssen , Herfitk,

bl. 62 en volg. ^
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koorts hadden plaats gehad , met fterkere koude , fom-

wijlen echter zonder koude , de huid was dor of klam

koud 5 de tong droog , brandend ; de fmaak bitter , dui-

zeligheid , brandende dorst , fterke hoofdpijn , hevige

benaauwdheid , oprisping , walging , braking , met fter-

ke gevoeligheid , fpanning en bij drukking vermeerderen-f

de pijn , die foms (lerk en brandend was in de maag

,

gefpannen en opgezetten buik , ingevallen aangezigt, koud

zweet, kleine, zwakke, ongeregelde pols, trek naar

zure en koude dranken, pijn in de darmen, foms ook

flaauwten , ftuipen en hik. Het braken begon gemeen-,

lijk in het tijdperk der koude , of bij het overgaan van

dezelve in warmte, eerst werden die ftoffen uirgewor-.

pen, welke in de maag bevat zijn , tevens met flijm en

gal, foms met bloed, vermengd, vervolgens donkergele

foms wel koperkleurige gal , in enkele gevallen melkach-

tig witte ftolFen. Het uitgebraakte was van een' zeer

onaangenamen fmaak , dikwerf zoo zuur , dat het de

tanden ftomp maakte en lakmoespapier rood kleurde C*).

Tevens had bij het braken inwendig brandende hitte,

droogheid van mond en keel, en (terke infpanning plaats

en werden deze verfchijnfelen vergezeld door gelijktijdi-

ge perfingen , doorloop of ontlastingen , die dun , zeer

(linkend, galachtig en foms zwartachtig waren, waar-

door de lijder uitgeput en geheel krachteloos werd. De

tong was eerst wit of iets geelachtig in h^t midden met

roode randen ; vervolgens droog , bruin en ruw als eene

rasp. Alles wat in de maag gebragt werd^ werd we-

derom terltond uitgebraakt, tot dat bij het einde van

den aanval een overvloedig zweet alle deze toevallen

deed

( ) J. c. G. FRICKE, Bericht ueber seint Reise, u. s. w., f. 9.

Nederd. vertaliug, bl. 7.
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deed ophouden. Dit zweet kleurde veelal het linnen

zwartachtig, even zoo als gemeenlijk na het uitwendig

gebruik van zwavel pleegt te gefchieden (*). Met dit

zweet zag men ook veelal eene troebele , roodachtige

urine {sedimentiim lateritiuni) , hetgeen critisch was.

De buik was bij dezen ziekte-vorm veelal opgeblazen,

fomtijds ter naauwernood eene ligte drukking verdragen-

de , of ook ilijf gefpannen en bij de betasting deegach-

tig en als verdeeld in ongelijke, bolle verhevenheden,

met pijn in de maag , de darmen , den onderbuik of den

rug. Deze pijn deed zich voornamelijk in de eene of

andere zijde, of alleen in den hartkuil gevoelen.

Wanneer deze ziekte, zoo als in deze epidemie ge-

woonlijk plaats had , den vorm van eene' dubbelde ande-

rendaagfche koorts had aangenomen , dan hadden deze

verfchijnfelen flechts om den anderen dag , of op dien

dag , v^^aarop het acces het hevigst was , plaats (f^

;

terwijl de geringere aanval alle overeenkomst had , met

eene geregelde anderendaagfche koorts.

Na de cholerifche aanval hielden de krampachtige toe-

vallen allengskens op , de pols verhief zich en werd ge-

regeld, door het zweeten week de benaauwdheid , en in

vele gevallen was hierdoor de geheele ziekte ten einde

,

zoodat na dezelve „ het gevoel van groote matheid uitge-

zonderd , de lijders den volgenden dag bijna herfteld wa-

ren ; doch in de meeste gevallen , volgde na eenen koorts-

vrijen tijd , of na eene remisfie , een tweede heviger aan-

val, die, indien dezelve met hik, flaauwten, fluipen,

droo-

(*) Popken, 1. c. pag. 43.

(t^ Zie ook POPKEN, 1. c. pag. 41. Fricke, f. 5, 6. J. banga,

Verh, bl. 11. Nyhof , Obseryationes de Epidemia, Gron, anni

i8a6. p. 6.
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drooge tong , enz. gepaard ging , meestal eenen doode-

Ipen uitgang had.

Veelal was de lijder fterk uitgeput en vermoeid , klaag-

de fterk , meest over kloppende , hevige hoofdpijn , fui-

zing in de ooren , duizeligheid en ligtheid in het hoofd

,

zoodat alles voor hem fcheen rond te draaijen, flaauwte,

en verviel vervolgens in een' foporeufen , apoplectifchen

of ook epileptifchen toeftand. Deze toeftand duurde één

tot vier uren , begon met uitputting , onverfchilligheid

omtrent zijn lot (^stupor^ , wezenloosheid ; het aangezigt

was rood opgezet , de gezwollene huid werd flets , in-

gevallen , bleek en met koud zweet bedekt ; tegen den

nacht viel hij veelal in een' onrustigen flaap , afgebro-

ken of vergezeld , door nare of onbefchrijfelijk beangfti-

gende droomen. Den volgenden morgen was hij zeer

mat, flaauw , als uitgeput, de tong weder witachtig

;

foms verliep deze tweede dag gematigder , de lijder had

weinig pijn, meer een gevoel van matheid, en hij klaag-

de over inwendige raauwheid of branding. De nacht

hierop was tamelijk , offchoon de flaap niet verkwikte

;

dan den derden dag volgde op den voormiddag een nieu-

we hevige koortsaanval, die dikwijls den dood ten ge-

volge had. De pols was in den beginne klein , onder-

drukt, gefpannen , hardachtig , traag, onregelmatig,

vervolgens opgezet , week , ongelijk , foms tusfchenpoo-

zende, in enkele gevallen bijna onmerkbaar; in de tus-

fchenpoozen behield de pols fl:eeds zekere raschheid en

fpanning, waardoor dezelve zich klein liet gevoelen. In

eenige gevallen eindigde de aanval gelukkig door zware

neusbloedingen.

In weinige gevallen zag men alleen kolijkpijnen , in

fom-
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fommige pijnlooze buiksontlastingen of buiksontlastingen

met krampen of pijnen , zonder dat zij met brakingen en

perfingen vergezeld gingen. Indien er dysenterie plaats

had, verminderde de koorts, maar liet zij af, dan nam

de koorts fterk toe ; fomtijds , wanneer jonge , volbloe-

dige , flerke geitellen door deze verfchijnfelen aange-

tast werden , en tevens fpanning en pijn in de boven-

buikftreek met kolijkpijnen enz. plaats hadden, was er

veel practifche kennis noodig om- cholera van darmontfte-

king te onderkennen ; in eenige gevallen , wanneer zich

bij deze cholerifche verfchijnfelen , hevige buikpijnen,

veel fpanning in den onderbuik of in de zijden openbaar-

de, die door eene ligte lever- of milt-ontfteking veroor-

zaakt waren, fchijnt er een roosachtig ontftekingachtige

toertand aanwezig te zijn geweest. Vooral klaagden vele

vrouwen over hevige maag- en darmpijnen, en leden aan

zuur, hetwelk eene brandende pijn in de maag en borst

veroorzaakte.

Wanneer de cholera eene kwade wending nam , wierd

d§ aanval, ciie om den anderen dag volgde, telkens ge-

ringer , met den derden of vierden aanval ontftonden ge-

meenlijk flaapzuchtige verfchijnfelen, die dan veelal in 24

uren aan het leven des lijders een einde maakten. Of

op den derden dag vervroegde de koorts met walging

en braking van flijmachtige , bittere , foms zwartachtige

,

benaauwd ruikende ftof; bij de pijnen in het hoofd voeg-

den zich groote hitte en benaauwdheid om de hartkolk;

welke benaauwdheid men als een kenfchetfend teeken der

ziekte kon befchouwen ; moeijelijke ademhaling , drooge

hoest , klevend , weinig verligtend zweet , fterke neiging

tot flapen , benaauwde droomen, verloren eetlust, dorst,.

C 3 ver-
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vermoeidheid en zwakte waren de verfchijnfelen des

tweeden aanvals.

De derde aanval was doorgaans hevig, op koude

volgde walging , braking , groote benaauwdheid en droo-

ge langdurige hitte , die door flerk zweet gevolgd werd

;

dit zweet bleef nu ook na den koorts-aanval voortduren

,

de koorts zelve werd meer aanhoudend , althans waren

de aanvallen minder in het oogioopend, liepen in elkan-

der of lieten , naarmate van de hevigheid der ziekte , den

dubbelden anderendaagfchen omloop , en zelden eenen

geheel koortsvrijen tijd zien; de zwakte werd nu op

eens zoo groot , dat de fterkfte jongelingen meermalen

in flaauwte vielen; met de grootfte onverfchilligheid en

wezenloosheid bleven de meeste in een aanhoudend , kle-

vend zweet liggen , of voor eenige oogenblikken uit een'

diepen flaap gewekt, klaagden zij op herhaald vragen alleen

over benaauwdheid, pijn in de maag en drukking op de

hartkolk. De trekken van het gelaat veranderden der

mate, dat men de zieken van den vorigen dag naauwe-

lijks herkende; het gezigt was nu ingevallen, geelachtig

bleek , het wit der oogen hoog-geel , ook de huid ver-

fchillend hoog gekleurd (*); hoe vroeger echter en hoe

ilerker deze gele kleur der huid begon , des te gevaarlij-

ker

C^) De ligte gele kleur van de huid was dikwijls reeds in het be-

gin, doch gemeenlijk eerst met de latere aanvallen te ontdekken,

was niet altijd, maar veelal, wanneer de cholerifche verfchijnfelen

eenen hevigen graad bereikt hadden, te zien; dezelve was even als

in de fehris flava geel icterisch. Zie de punten van overeenkomst

dezer cholera met de cholera orientalis b:g curt sprengel, Pa'
thologie, liter Theil, §97. Popken, !. c, p.44. Thijssen , Herfstk»

bl. 91, HuFELAND, /oKr«tf/ 1826, Dec, f. 120. Sebastiaan, il/o<f-

raskoorts, bl. iii, Geneesk, Bijdragen door van der hoeven,

LOG-



ker was de ziekte , in welker verloop zich vooral aan de

beide beenen blaauwe, paarrche,rcheurbuikachtige vlekken

vertoonden. De regter- zoowel als de linkerpols bleef me-

nigvuldig , zwak en klein , de ademhaling fchielijk, fommige

werden door droogen hoest en drukking op de borst ge-

kweld; de tong was weinig of niet beflagen, vochtig rood

als gekloofd , aan de kanten met blaren bezet en zeer gevoe-

lig; de fpruw, die zich op den 7den of 8den dag vertoon-

de , was meestal toevallig en fcheen evenmin critisch als

gevaarlijk ; de mond en tanden waren kleverig en flijm-

achtig, de dorst zeer groot en onleschbaar, de buik op-

gezet , de pis ligt geel , ilijmachtig troebel , zonder ro-

zenrood of piszuur bezinkfel. Door een flerk zuurrui-

kend zweet , en vooral door dezQ dikke fli] machtige gele

pis, werd de ziekte nog het gunftigst gefcheiden; deze

ziektefcheiding bond zich echter aan geene bepaalde da-

gen; vooral bij de meermalen herhaalde inftortingen,

fcheen zich de loop der ziekte naar den toeftand van

deze affcheiding te regelen , en wanneer de pis fpoedig

ophield donkerbruin en dik of flijmachtig geel te zijn ,

en onverwacht dun en helder werd , duidde dit eene her-

haling en verflimmering der toevallen aan ; terwijl weini-

gen zonder deze tusfchenpoozende pisfcheiding , tot vol-

komen herftel geraakten. Gedurende de ziekte Was de

ontlasting veelal traag , hetgeen echter gunftiger teekende

dan de dunne Hinkende ontlastingen , die foms met pijn

en perfingen, en foms met bloed vergezeld, de krachten

fpoe-

LOGGER, REiNWARDT en SALOMON, sdè Stuk, bl, lyö— 19C. REHi-

HOUT, in HiPPOCRATfes Magaztjn , N^IIde Deel, ade Stuk, bl,

144—164.
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fpoedig iiitputteden en moeijelijk of Riet te (luiten waren.

Zoo al beterfchap hierop volgde , ging zij traag voort en

was van korten duur ; de eetlust keerde niet terug of

verloor zich fpoedig , de pols bleef klein , fnel , zwak

;

zonder eenige aanleiding volgden op nieuw koorts-aan-

vallen , brakingen , benaauwdheden en buiksontlastingen

;

onverfchillig , wezenloos en flaperig bleven de zieken ftil

liggen en na het ontfi:aan van doorlegging en uitwendige

verlterving ftierven vele ftil weg, zonder eenige zenuw-

toevallen. Andere , die in het begin geene verfchijnfelen

van aandoening der buiksingewanden getoond hadden , of

waar deze reeds geweken fcheen en de koorts meer dui-

delijke tusfchenpoozen had, bleven aanhoudend aan

flaapzuchtige toevallen onderworpen en ftierven onver-

wachts na eene geringe koortsverheffing , die noch toe-

vloed naar de herfenen of longen , noch eenige andere

gevaarlijke toevallen dreigde.

Opmerkelijk was voorts in deze epidemie de menigvul-

digheid der fcheurbuik, die met deze ziekte in naauw

verband flond, zoo als ook thijssen aangeteekend heeft

,

die erkent dezelve nooit zoo menigvuldig te hebben ge-

zien (*J. De fcheurbuikige complicatie zelve kenteeken-

de

C*) Thussen, Herfstkoortfen, bl. 107. Wanneer men naleest,

hetgeen thüssen, bl. 83 en verv., en de aldaar aangehaalde fchrij-

vers hebben vermeld, over het verband, dat er tusfchen ziekelijke

ongefteldheid der milt, fcheurbuik en derdendaagfche koorts beflaat,

zal niemand deze complicatie bevreemden. Zie ook tiedeman en

GMELiN, Versüch üher die yerrigtungen der MHz, 1820, f. 99,

1C4, 106. Salzh, Med. Chir. Zeitung. 1815, f. 109. Heusinger,

üher die Entzundung der MHz, f. 124. Ook vertaald in h^mans

Verhandelingen uit het gebied der Genees- en Heelkunde ^ Ifte

Deel, bl. 236 en verv.
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de zich door pijn en ftijfheid in de knieën en beenen,

algemeerie matheid en zwakte , bleek ,
geel en blaauw-

achtig gelaat , blaauwe violetkleurige vlekken aan de bee-

nen , troebele bruinachtige, fpoedig bedervende urine,

aandoening van tandvleesch en bloeding in den mond

,

pijn in de beenderen (jiolores osteocopt') , trage , zwakke

pols , fcorbutieke gezwellen , enz. Later paarden zich

deze verfchijnfelen met de derdendaagfche koorts , met

opzetting van buik , pijn in de linkerzijde , met purper-

vlekken of bloedrtrepen , met bloedingen uit beide neus-

gaten en vooral met bloedige en pijnlijke afgangen. In

enkele gevallen verfchenen kleine roode purperachtige

vlekken in het gezigt, op de ledemateii en op den buik,

hier en daar boven de huid als puistjes verheven en bij

drukking voor een oogenblik eene witte plek nalaten-

de. Y)tzQ. liepen vervolgens zamen , werden grooter en

rooder, eindelijk werd de kleur der vlekken donkerder

en blaauwer, zij begonnen te (leken en te jeuken en

fchenen tot verfterving te zullen overgaan; na vier of

vijf dagen echter werden dezelve weder ligter van kleur

en de opperhuid begon af te fchilferen (*).

De toevallen , die in Augustus en de eerde helft van

September meer afzonderlijk als gastrisch, zinking- en

zenuwachtig werden waargenomen , fchenen met October,

toen het weder over het algemeen zeer gematigd, zonnig

en aangenaam was, zich meer en meer te vereenigen

en aan de epidemie een eigenaardig vermomd karakter te

geven en er was bijna geene der door torti , werlhop

en BURSERius befchrevene vermomde koortfen , of men

kon

() Thussen, bl. 85,
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kon dezelve in deze epidemie waarnemen (*). Ook hys-

terifche en hypochondrifche verfchijnfelen , als maagpijn

,

opftijgingen , oprisping van winden, zonder eenige ver-

ligting , moeijelijkheid in de ademhaling , het lozen eener

dunne heldere en waterachtige urine , waren niet onge-

woon. De tusfchenpoozende koorts-aanvallen verborgen

zich fomwijlen onder de gedaante dezer hypochondrifche

en hysterifche verfchijnfelen. Eenige malen zag ik de tus-

fchenpoozende koortfen door 2 of 3 hysterifche aanval-

len voorafgaan , waarop geregelde tusfchenpoozende

koortfen volgden. Cortex Permianus en geene anti-

hysterica waren hier de beste geneesmiddelen.

Hoewel ook nog in October vele de koorts bijna op

hetzelfde uur , op denzelfden dag kregen , begon echter

cholera te verminderen; ook de overhelling tot loop

fcheen minder te zijn. In het laatst dezer maand begon

de ziekte zich duidelijker als intermittens tertiana , ook

nu en dan als quartana te vertoonen , doch nog (leeds

met buitengewone ziekelijke aandoening. Ook begon meri

in deze maand meer dan te voren te klagen over catar-

rhale borst-aandoeningen en rheumatifche pijnen in de

leden, hoewel de zinkingachtige borstaandoeningen over

het geheel weinig beteekenden, en de hoest alleen dan,

wanneer hij iets fterker en menigvuldiger was , bij de

koortsverhefflng walging en braking veroorzaakte. Ter-

wijl nu het intermitterend karakter meer duidelijk werd,

begon ook de eerfte aanval van koorts nu fleeds met

fterker en pijnlijker koude. Er bleven en kwamen op

nieuw nog vele en gevaarlijke ziekten , even gevaarlijk

als

C*) ToRTi 1. c. Werlhof 1, c. BuRSERius Toin . I, p. 131—252.
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als die der vorige maanden , terwijl dagelijks anderen

weder terugvielen of al fukkelende den dood fchenen te

gemoet te gaan. Aanhoudende krachteloosheid bleef den

zieken nog betlendig bij.

De tot hiertoe befchrevene waren de meest gewone

verfchijnfelen der epidemifche ziekte, dezelve had hare

grootfle hoogte (^aaiAVi) bereikt in het begin van Octo-

bermaand, als na welken tijd het getal van op nieuw of

voor het eerst door de ziekte aangetast wordende lijders

aanmerkelijk begon te verminderen tot in het laatst van

November of in het eerst van December, toen men bijna

geene nieuwe zieken meer kreeg. Het gastrifche aanzien der

ziekte was toen geheel geweken , alsmede vele der fchrik-

barende verfchijnfelen, die in de vorige maanden plaats

hadden ; thans verfchenen zinkingachtige aandoeningen

zonder koorts, en de gewone tusfchenpoozende najaars-

koortfen met typus tcrüanus ^ meestal zonder complica-

tie ; flechts hier en daar vertoonden zich irterifche toe-

vallen bij kinderen , die foms van zelve en door de kunst

gemakkelijk weggenomen werden (*). — Men kon dus

op dezen tijd , over het algemeen , de oorfpronkêlijke

ziekte voor geëindigd houden. De nu voorkomende

fterfgevallen betroffen grootendeels zulke perfonen , die

aan bijkomende ziekten of de gevolgen der epidemie le-

den, en bij welke zich ontaardingen van gewigtige dee-

len ontwikkeld hadden.

De recidiven of weder-inftortingen hadden fomwijlen

de hiervoren gemelde verfchijnfelen , en waren alsdan

zoo
(*) Zie verder over den toeftand der ziekte in November op de

onderfcheidene piaatfen jorritsma, bl, 12, 32. Nyhoff, p. 24 feqq:

Mulder en roelands, bl. 7, 23. Banoa, bl, 33 en volg. Bak-

ker, bl. 60.
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ZOO veel te gevaarlijker, naarmate de zieke zwakker, de

koorts heviger , minder bepaald en intermitterend , de

verfchijnfelen menigvuldiger en meer gecompliceerd waren.

Zij waren zeer algemeen , kwamen zeer onverwachts en

verraderlijk op foramige dagen en behielden bovendien,

op verre na , niet altijd den vorm der tusfchenpoozende

koortfen , werden hoogst onregelmatig en tasteden dikwerf

den lijder dan eerst onder de gedaante van febris remit-

tens , nervosa of catarrhalis het hevigst aan. De

koorts nam dikwijls een anderendaagfchen of dubbelden

anderdaagfchen omloop aan, en ging in het eerfte tijd-

perk vergezeld met braking van flijmige , geelachtige

(lof, zwarter echter, dan in het begin der ziekte had

plaats gehad. Wanneer deze koortfen dubbeld werden ,

de fterkfte aanvallen nu eens op evene dan op onevene

dagen kwamen , waren zij zeer gevaarlijk. Somtijds ook

had deze koorts het voorkomen eener febris hectica ,

met een' beftendig rasfchen pols , fterk nachtzweet en

neiging tot loop, evenwel met kennelijk anderen- of der-

dendaagfche verergering.

E enige zijn weder ingeftort, na eene herltelling van 2

of 3 weken, anderen zelfs nadat zij reeds een maand en

langer gezond waren geweest. Gevoel van volheid in

den buik , trage ontlasting, geringe koude in handen of

voeten , bleek betrokken gelaat , loodkleurige lippen

,

duizeligheid met daarop volgende braking, waren gewo-

ne voorboden der wederinftorting; braakzucht was bij

deze terugvallen het gewone verfchijnfel ; de lijder kon

zich naauwelijks in zijn bed omkeeren , een arm of been

bewegen , zonder walging te ontwaren ; dorst was he-

vig. Een algemeen zuur zweet was altijd weldadig.
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deed de hoofdpijn bedaren , gaf kalmte van gemoed

,

vergunden den lijder ftil te liggen en bevorderde den flaap

;

den volgenden dag was hij frisfcher , ligter , en niette-

genftaande eene bijzondere aandoenlijkheid bevond hij

zich beter ; zij , die dadelijk hulp vroeger ,
genazen dik-

v^^erf na 5 of 7 dagen. Hoe meer de koorts het beloop

eener geregelde tusfchenpoozende naderde, des te beter.

Wanneer men de koorts te fpoedig door de Sulph.

Chininae had weggenomen , zonder naderhand op het

wegnemen der ftofFelijke oorzaak in den onderbuik te

werken, openbaarde zich veelal eene geweldige koorts,

met doorloop , persloop , ontfleking der lever , milt

,

pleuritis , enz. , alle van eene booze asthenifche natuur.

De meesten zagen er (leeds groenachtig bleek en bol

uit, het wit der oogen was gtt\'^ fommige hadden paar-

fche vlekken om de lendenen en aan beide de beenen , vele

bloedingen uit de beide neusgaten of' uit^dcn mond , de

eetlust was nog geheel verloren , de tong was wit heila-

gen , de dorst onleschbaar, de ontlasting traag; de pis

of geel en troebel , met een llijmig of later met een rood-

kleurig poederachtig bezinkfel. Sommige klaagden over

eene bepaalde pijn , welke om den anderen dag, meest

's namiddags of 's avonds , toenam , ziekelijke aandoe-

ning van het geheele geitel te weeg bragt, met een alge-

meen zweet en flaap verdween ; alle klaagden over be-

naauwdheid en drukking om de hartkolk ; enkele over

pijn in de linkerzijde en moeijelijk liggen op de regter

;

hetgeen thijssen uitdrukking van het middenrif en trek-

king van de omliggende deelen verklaart ; bij zeer weini-

gen kon men eenige dikte of zwelling befpeuren. Indien

deze pijnen , in weerwil eener doelmatige behandeling

aan-
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aanhielden, (trekten dezelve zich tot den buik uit, de

toevallen van fcheiirbuik vermeerderden, de koorts werd

aanhoudend, het aangezigt, de beenen en buik zwollen

zuchtig op , de huid bleef koud , de ontlastingen wer-

den menigvuldig , dun , ftinkend , foms bloederig , de

zieken werden gevoelloos en ftierven ftil en meestal on-

verwachts (*).

Deze herhaalde en onvermijdelijke wederinftorting

fchijnt, volgens bakkeii (f), eene tweeledige oorzaak

gehad te hebben. De eerde ligt in de verzwakking des

ligchaams; in zoo verre hetzelve minder gefchiktheid

heeft, om tegenftand te bieden aan koude, hitte en

luchtsverandering , aan fpijs en drank en andere fchade-

lijke uitwerkfelen , welke een gezond en flerk mensch

naauwelijks aandoen. Vele lieten aanflonds na het on-

derdrukken of wegnemen der koorts alle geneesmiddelen

varen; anderen fielden zich onvoorzigtig aan de koude

morgen- en avond-lucht bloot, en verrigtteden weder zwaren

en vermoeijenden arbeid , overlaadden de maag met zwaar

en nadeelig voedfel , als fchapenvleesch , fpek , zeevisch ,

flecht drinkwater , enz. ; andere verwaarloosden zich en

verzuimden de meestal zeer noodige zuivering der eerfte

wegen,, kregen ophoopingen van ftoffen in de ingewan-

den , vooral in het colon^ bij andere had eene verbazen-

de infarctus viscerum ahdominalium , van lever , milt

en het ganfche poortaderftelfel plaats , waaraan de band,

die zoo vele onder de maag voelden , moest worden

toe-

(*) Thussen, Herfstk»^ bl. 71 en volg. Thüessink, bh 30.

Nthopf, bl. II. HüFELAND, JouTtt, d, Vfüct, Hctlk, 1827, Juny,

f. 67. Julij, f. 91.

Ct) -Dtf Volksziekte y bl. 25.



C 4T )

toegefchreven. Deze vervielen niet zelden in eene fc-

bris soporosa ^ enterica ^ dysenterica^ enz., waarvan

anderen, die refolverende middelen gebruilit hadden, vrjj

bleven.

De andere oorzaak is eene voortduring der algemeene

oorzaak , die de ziekte heefc voortgebragt , die (leeds

even zeer op hen , die de ziekte hebben ondergaan ,

voortwerkt, als op hen, die nog niets geleden hebben.

Naar gelang derhalve en van de luchtsgefteldlieid en van

het tijdperk der epidemie moet eene dezer beide oorzaken

de overhand hebben. „ Wanneer evenwel , zoo als

„ dikwijls plaats gehad zal hebben ," (zegt bakker)

„ deze oorzaken zamengeloopen hebben , wanneer wij als

„ gelegenheidsoorzaak daarbij voegen het moeijelijk en

„ werkzaam leven , hetwelk ook zelfs teedere en gevoe-

„ lige, onder de herftelden nog naauwelijks te tellen

,, menfchen , genoodzaakt waren te leiden , om bij ge-

„ brek van bedienden zich en de hunnen van het nood-

„ zakelijke te voorzien , is er wel niets meer noodig ter

„ verklaring der menigvuldige , met zekerheid door nie-

„ mand te ontwijken en meer dan eens herhaalde weder-

„ inftortingen."

Dikwijls beftond, mijns bedunkens , de oorzaak de-

zer terugvallen in eene niet geachte kleinigheid^ ge-

moedsaandoening , onvoorzigtig blootftellen , vooral aan

de koele morgenlucht, meest echter in eene ongefchikte

dieet; het vochtig en koud herfstweder vermeerderde

ook niet weinig deze gefchiktheid tot wederinftortingen
,

veranderde den loop der koortfen , veroorzaakte alle en

derdendaagfche koortfen en deed ze met zenuwtoevallen

gepaard gaan.

Be-
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Behalve deze wederinflortingen behoort tot de naziek-

ten of gevolgen dezer epidemie, een zeer algemeen voor-

komend en buitengewoon verlies van krachten en groote

zwakheid, ook in overigens gezonde, en zelfs met een

meer dan gewoon fterk ligchaamsgeftel voorziene men-

fchen. Dezelve fcheen in een wezenlijk gebrek aan le-

venskracht te beftaan , welk gebrek , vooral in de verrig-

tingen van het zenuwRelfel , die inzonderheid zeer ver-

zwakt waren, duidelijk was; en misfchien ten deele door

den nederdrukkenden invloed van de reeds eenen lan-

gen tijd voortdurende hooge temperatuur der damp-

kringslucht te weeg gebragt werd. Deze groote zwak-

heid , dit fchielijk toenemend verlies van krachten , was

niet proportioneel , noch kon toegeëigend worden aan den

duur of de hevigheid der ziektetoevallen , kon tevens

weder als oorzaak befchouwd worden van onderfcheidene

flepende kwalen , hetzij alleen of in verband met de eer-

fle , algemeene oorzaak , de ziekte zelve. Ook fcheen de

irritabiliteit vermeerderd, zoodat b. v. eene beving van

handen en voeten en de grootfte vermoeidheid na de ge-

ringde beweging tot de zeer gev/one verfchijnfelen be-

hoorden (*).

De herftelling der verlorene krachten ging altijd zeer

langzaam , de eetlust en fpijsvertering bleef gebrekkig
,

ontlasting traag of bleef geheel weg, waarop fpoedig

opgeblazenheid en winderige fpanning van den buik,

kortademigheid , pijn in lever of miltllreek , benaauwd-

heid

(•) Fricke, Bericht^ f. 27. Bakker, bl. 24. Thuessink, bl.sa.

HiPPocRATES, Magazijn, Vilde Deel, 3de Stuk, bl. 457.
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heid en braaklust volgden. De tong bleef bleek of flij-

mig, de pols flap, iets gejaagd, veranderlijk, de kleur

des gelaats dof, geelachtig of bleek. De meesten bleven

zwak, flaauw, lusteloos, kleinraoedig , morrende en

ongefchikt om eenige bezigheid te verrigten , eenigen zeer

opwekbaar , fpoedig aangedaan , fchrikachtig , hadden on-

rustigen flaap , zinkingachtige pijnen , zwaarte beneden in

den onderbuik , enz.

Ook was deze zwakheid met groote gevoeligheid

,

vooral van de huid , gepaard , zoodat de mintte koude

of prikkel l)un fterk aandeed. Het zenuwgeftel bleef

fteeds tot krampen geneigd, zoodanig zelfs , dat fommi-

gen in eene zware melancholie, die zelfs tot zelfmoord

overging, vervielen en deze in geheele of gedeeltelijke

zinneloosheid (jnania) ontaardde, die echter langzaam

weder herllelde. Ook waren fommigen een' tijd lang

aangedaan door vermindering van geheugen en door eene

beuzelachtige fpraakzaamheid (*).

Als naziekten behooren in de tweede plaats water-

zuchtige aandoeniugen gerekend te worden , welke insge-

lijks , vooral bij de vrouwelijke fekfe uit den behoeftigen

fl:and ,

(*^ Bakker, bl. 27, zegt, dat hem twee razende krankzinnigen

zyn voorgekomen, dat beide fnel en alleen door de werking der

natuur, even als de krankzinnigheid na het kraambed, volkomen zijn

genezen. Ik zelf heb drie dergelijke gevallen geïien, waarvan twee

genazen door opwekkende en verfterkende middelen, een door be-

komenden typheusen toeftand, onder -zachte ijlingen overleed. Deze

razernij, ten gevolge van zwakheid (_amentia ofmania a dehilitate^,

is het eerst befchreven '^oor sydenham, |in de Epidemie van Lon-

den in 1661. Oper, Medio, Genev. 1716, 4to, p. 60. Zie ook

TH^jssBN, bl. 90. Sebastiaan, in HuwEhAttD Journal f Jun(j 1813,

D
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ftand , menigvuldig voorkwamen ; zich nu eens openbaar-

den , door eene zeer hevige en fnel voortgebragte zucht

,

zwelling en opzetting der beenen {oedema pedwn)^ dan

als huidwaterzucht {anasarcd) , dan wederom als alge-

meene waterzucht (hydrops universalis) , of teekens van

waterzucht in de borst (hydrops pectoris) , of vooral

bij ouden en kwaadfappigen , vooral ten tijde van het

verminderen der epidemie en van de hitte en droogheid

der lucht in buikwaterzucht {hydrops ahdominis^^ foms

vergezeld met Ascites scroti en Astma humidum , ein-

digden , en ligt doodelijk werden.

Daar de milt met het opflorpend vaatgeftel , vooral

met dat der buiksingewanden , in naauw verband en

gelijke verrigting ftaat , zoo moet ook de waterzucht

,

waartoe onze vochtige lucht en verflappende leefwijze

reeds menigvuldige aanleiding geeft, het gevolg zijn

van ontaardingen van dit , zoowel als andere buiksinge-

wanden (*). Bij fommigen was zij het gevolg van

gebrek aan rood en ftolbaar bloed; de voorname oor-

zaak echter fchijnt meestal zwakheid te zijn geweest.

Bij fommige lijders werd het ligchaam kwaadfappig,

taan-

(•) A jecinore indurato hydropes , zeide reeds boerhaave, en

zulks wordt door de ondervinding in alle moerasfige landen bewaar-

heid ; dit is in alle onze najaars-epidemiën opgeteekend en wordt

door de lijkopeningen bevestigd. Breedvoeriger hebben over deze

waterzuchten, derzelver verfchillende wijzen van ontftaari en behan-

deling gehandeld. Th^ssen, Herfstk. ^ bl. 77—82. Thuessink, bl.

33 en verv. Vooral leze men over de chronifche buikwaterzucht,

de doorwrochte Akademifche Verhandeling van p. j. wauters,

DUs. inaug. de hydrope chronico^ speciatim de Ascitide, fehres

intermittentes f praecipue paludosam comitante aut sequente*

Gandavi 1825. ¥0*
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taankleurig bloedeloos, mager. Sommige hadden een'

onverzadelijken honger , bij andere was de eetlust ver-

loren. Voorts hadden er velerlei (toornisfen der fpijs-

vertering plaats , ten gevolge waarvan niet zelden hard-

nekkige buikverftoptheid of colliqiiative doorloop ont-

ftond, die dikwijls den dood der zeer zwakke lijders

veroorzaakten.

Dezen uitgang der ziekte, afloop namelijk, zag men

ook bij inftortingen , wanneer er eene (laat van uitmer-

geling {status colliquativus')^ van darmtering (^phthisis

intestinalis^ veroorzaakt werd , wanneer de aanvallen der

koorts minder duidelijk waren en in teringkoorts fchenen

over te gaan; wanneer met het verfchijnen van een koud

zweet op het ingevallen bleek aangezigt , met het opzetten

en fpannen van den buik, dunne Hinkende onbedwingbare

ontlastingen plaats hadden. Deze verfchijnfelen vertoonden

zich het meest bij oude lieden en kinderen, onder welke

de fterfte ook verre het grootfte was. Deze doorloop

was , vooral wanneer de lijders vooraf purgantia ge-

bruikt hadden , reeds dadelijk met het begin der ziekte

aanwezig, was dan fomwijlen onwillekeurig, beftendig en

met bloed vermengd. De lijder werd hierdoor dood-

zwak , met ijskoude ledematen , blaauwe fchemerende

vbkken , onvoelbaren pols , kleverige huid , peeshuppe-

ling , lag doodftil met wijdgeopende ftrakke oogen , enz.

,

totdat eindelijk de dood , meestal bij volkomene kennis

,

hieraan een einde maakte.

Voorts zag men, na de epidemie, ontaardingen der le-

ver en der milt , welke laatfte men na den dood in eenen

uitgezetten en opgelosten toeftand , en dikwijls van eene

dunne , als chocolade gekleurde, ftof voorzien vond ,

D 2 waar-
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waarbij zich in liet geheele ligchaam een wezenlijk ge-

brek aan flolbaar bloed , in vele gevallen eene ware bloe-

deloosheid vertoonde. Deze toeftand der milt kwam als

naziekte zeer dikwijls voor; minder menigvuldig waren

gelijktijdig beflaande ontaardingen der lever , die alsdan

vergroot en buitengewoon week , doch meestal zonder

knobbels was. Zeer dikwijls was de galblaas buitenge-

gewoon uitgezet, en met eene dunne, dikwijls zwartach-

tige gal 5 die vooral bij ouden niet zelden galfteenen be-

vattede, gevuld (*}.

Bij kinderen bleef, als naziekte , meermalen eene alge-

meene onderbuikszwelling over, hetzij door opgezette

milt ontdaan, of wel het gevolg van verharde darm-

fcheils- en onderbuiksklieren , die naderhand eene ware

atrophic ten gevolge hadden. Ook was de waterkanker

bij kinderen , en wel in een' hevigen graad , zeer menig-

vuldig, zoo als ook fcheurbuikachtige ongemakken en

gezwollene onderkaaksklieren en ligtc graad van angina

met opgezetheid van het geheele aangczigt.

Bij vele lijders bleef langen tijd eene fpanning in den

hartkuil en in de bovenbuikflreek over , vooral wanneer

dikwijls wederinftortingen hadden plaats gehad , en dan

had de fpijsvertering zeer veel geleden en de huidwerk-

zaamheid was bijna altijd geheel belemmerd. Het gevoel

van volheid onder de borst fcheen met waterzucht en

zwakheid daarin overeen te komen , dat zij gezamenlijk

door een voorzigtig gebruik van eene ijzerbereiding, met

eenig bitter en vlugtig aetherisch middel vereenigd, het

best genezen werd. Tot

(¥) HiPPOCRATEs , Magazijn, t. a. p., bl. 215. Y^xcky., Bericht %

f. 28, THyssEN, Herfst k, f bl. 83. Bakker, bl. 26 en verv.
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Tof de gevolgen dezer ziekte moet men ook brengen

,

de menigvuldigheid der miskramen en het aanmerkelijk

minder getal geboorten in 1827. Wanneer zwangere

vrouwen door heete koortfen werden aangedaan , waren

zij zelden zoo gelukkig , dat zij het gevaar ontkwamen

en een levend kind ter wereld bragten, zoodat na deze,

even als bij vorige epidemiën had plaats gehad, zeer

weinige kinderen geboren werden (*).

In enkele gevallen eindigde de ziekte , door eene zon-

derlinge foort van langdurige fpruw, kenbaar op de tong

en in de keel, door het gezigt; in den flokdarm en maag,

door brandende pijn ; of ook , door eene aanmerkelijk

vermeerderde affcheiding van een' zeer taaijen flijm in

deze deelen ; zeer veel overeenkomende met die door

REiL (1) befchreven is. Bakker zag dezelve bij eene

goede behandeling langzaam genezen.

Borst-aandoeningen en catarrhale ongemakken kwamen

in de laatfte helft der epedimie, bij den aanvang van het

vochtige koude weder zeer dikwijls bij de reconvalescen-

ten voor, deden meestal het ilijmvlies der ademhalings-

werktuigen aan , en waren vooral voor oude lieden en

zul-

(•) Gewoonlijk 'sjaars bij meer dan honderd verlosfingen adlifte-

rende, ben ik in 1827 flechts bij veertig geroepen. Zie dit ook bij

vorige epidemiën, als bij sylviüs de la boe, Tractatus de afectu

epidemico, quae ah Augt, ad Jan, 1669—70 Leidae grassavit 'm

Praxeos Medic, Tract, X, Append, § 63, 65, 67, Kloekhof, in

Opusc, Med, 1742, p. 42» Sebastiaan, Moerask, t. a. p.

Ct) Memorabilia clinica, Halle 1790, Tom. I, p. 6. Bakker,

bl. 26, 27. Ik zelf heb deze fpruw meer als verfchijnfel , dan als

gevolg der ziekte waargenomen. Zie ook popken I. c. , p. 37,

Banoa, Ferk,, bl. 21. Thuessink, Overzigi, bl. 22. Thüssen,

Uerfstk,, bl. 49, 64. x^

D 3
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zulken, die reeds te voren aan chronifche ongemakken

op de borst geledeu hadden, verderfelijk, omdat zij zeer

ligt bij de overhand hebbende zwakte , door eene 'para-

lysis pulmonum doodden. Sommige klaagden lang , na

het ophouden der ziekte , over zinkingachtige pijnen in

de leden , en over een gevoel van zwaarte laag in den

onderbuik , welke toevallen echter veelal bij goede le-

venswijze van zelve verdwenen. Ook keelzwelling en

ftijfjieid van den hals waren zeer menigvuldig ; de eerde

ongelteldheid was zoo ligt, dat zij de doorzwelling

naauwelijks belemmerde , de andere maakte de draaijende

beweging van het hoofd eenigzins moeijelijk.

Sommige kregen ook of aan het gewricht , of wel op

den rug der hand , fomtijds op onderfcheidene plaatfen

des ligchaams, een uitflag van verfchillende natuur, wel-

ke lang ftand bleef houden, doorgaans zonder jeukte,

doch niet altijd zonder eenige pijn. Deze uitflag, dat

onder en na de koorts werd waargenomen, was bij an-

deren een' zeer lastigen en herpetifchen uitflag , welke bij

fommigen uit vuurroode, bruine of geelachtige korften

beflond , met reten en fcheuren , vooral in de handen en

op de armen, dewelke dan ook weder van zelve verdwe-

nen en niet beletteden, dat de koorts terugkwam. Bij

enkelen vertoonde zich deze miÜ2ig2L\s Erysipelas faciei^

bij de meesten als onregelmatige, ligtroode vlekjes of

kleine puntige of ruwe harde puistjes, die mei morbilU,

scabies , miliaria of kleine furuncuU wel eenige over-

eenkomst hadden , vooral aan de armen , handen , dijen

en beenen. Dezelve fchenen als een gevolg van het

zuur en fcherp zweet te moeten befchouwd worden.

Het fchurft , dat ik dikwijls gedurende de derdendaag-

fche
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fche koorts zag ontdaan, fcheen mij geenzins cntisch

te zijn 5 wijl ik flechts in twee gevallen de derdendaagfche

koorts (die als naziekte het algemeenst was), na dit uit^.

(lag zag ophouden (*).

Alle deze naziekten werden wel ten deele door de

natuur der oorfpronkelijke ziekte , bij welke eene zeer

doordringende aantasting van het ganfche ligchaam niet

te miskennen was , te weeg gebragt , doch ook ten dee-

le, door de individuele ligchaamsgefteldheid der van de

ziekte aangetaste perfonen, onder welke zich voornamelijk

oude lieden en kinderen bevonden, veroorzaakt, en door

de naderhand invallende vochtige koude weder onderhou-

den en vermeerderd.

Na de voornaamfte gevolgen der epidemifche ziekte te

hebben befchreven , is het , ten einde zich eenig voldoend

denkbeeld omtrent den aard derzelve te kunnen vormen

,

noodzakelijk , de voornaamfte bevindingen der lijkopening

kortelijk op te geven. In het algemeen echter zij vooraf

aangemerkt, dat, hoe nuttig deze lijkopeningen op zich

zelve ook mogen zijn, zij ons flechts de verwoestende

uitwerkfelen der ziekte doen zien, terwijl zij ons om-

trent

(vt) J. BANGA, Verh., bl. 30, zegt, dat onderfclieidene mannen,

die dagelijks in de open lucht verkeerden, een zeey lastig jeukend

exanthema scahiostim over het geheele lijf kregen, vooral in het

laatst van Julij en in Augustus , en daardoor voor de ziekte fchijnen

bewaard te zijn gebleven. Dezen uitflag hield men voor eene gunftl-

ge poging der natuur en verdjveen zonder eenige geneeskundige hulp.

Steenpuisten, die langzaam in verettering overgingen, waren in deze

ziekte gunftig, hadden evenwel meer bij mannen dan bij vrouwen

plaats. Ditzelfde is ook te Berlijn waargenomen. Hüfeland ^Journ*

d, Pract, Heilk. 1826. Dec. f. 128. Zie over dit uitflag ook bak-

kER, bl. 27. Popken, p. 35. Thuessink, bl. 20, 27,

D 4
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trent die aard en de natuur derzelve weinig licht geven-

Dan ofTchoon de lijkopeningen niet altijd het doel mogen

treffen en foms oorzaak en gewrocht der ziekte verwar-

ren , zullen zij toch daar , waar de uitwerkfelen uit de

aanleidende oorzaken kunnen verklaard worden , en in

verband met eene oplettende befchouwing der ziektever-

fchijnfelen en toevallen , de eeniglle werktuigen blijven

,

door welke een helderder licht , over de nog duistere

paden der geneeskunde zal kunnen verfpreid en de ge-

heimzinnige fluijer der waarheid ontrold worden (;.

De opening van het hoofd toonde veelal congestie , en-

kele keeren inflammatie ; bij langen duur der ziekte,

inftortingen en naziekten , fomtijds uitftorting van vocht

in de herfenholligheden of in de plooijen van het ver-

dikte fpinnewebvlies ; en dit is overeenkom flig met de

ziekteverfchijnfelen ; zelden immers befpeurde men , dat

de werktuigen der ademhalmg en van den omloop des

bloeds bijzonder of fterker en anders waren aangedaan,

dan zulks aan de, met koorts verbondene ziekten eigen is;

en waren de geweldige hoofdpijnen , verflandsverwarring

,

flaapzucht ,
gevoel van zwaarte , drukking , klopping ,

vlugtige ftekende pijnen in het|hoofd , enz. genoegzame

be:

(*) De lykopeningen vindt men breedvoerig befchreven en met

de ziekteverfchijnfelen vergeleken in het Rapport van de plaatfe-

lijke Commisfie te Groningen, in hippocrates Magazijn, Vilde

Deel, 3de Stuk, bl. ai6 en volg. Th^ssen en vrolik, in Algem,

Konsi- en Letterbode. Dec. 1826, N«. 51, bl. 370. Thijssen,

Ilerfstk,^ bl. 88. verv. bl. 105—108, iio. Bakker, bl,i2o. Thues-

siNK, bl. 35. Fricke, f. 37, 50. J. BANGA, bl. 65 cn volg. Ny-

HOFF, p. 27. Snabilié, Beknopt Verflag van v/aargen, tusfchenp,

koortfcn, bl. ai—29, en hvfela^d, Journal, Juni 1827, ^' 86.
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bewijzen van verhoogde gevoeligheid , congestie , levendi-

ge circulatie en vermeerderde werking van het vaatgeftel

en zelfs van zekeren trap van ontlteking binnen het

bekkeneel.

De borst leverde alleen zoodanige verfchijnfelen op
,

die uit medelijdenheid te verklaren waren , was meestal

gezond , flechts meer of mindere fporen van vermeerder-

den aandrang van bloed vertoonende. Bij de naziekten

vond men veelal eenige verzameling van water, verwee-

king of vertering der longen , tegennatuurlijke weekheid

van het hart.

In den buik echter was de zetel der ziekte en vond

men verreweg de meeste afwijkingen. Naarmate van de

verfcheidenheid der voorafgegane ziekten, was het een

of ander ingewand , meest echter de lever , doch inzon-

derheid de milt , aangedaan ^ welke laatfte zoo algemeen

ziekelijk week, papachtig veranderd was, dat zeer weini-

ge lijken geopend zijn , waarin dezelve zonder eenig ge-

brek gevonden werd. Zij was meestal tevens vergroot,

miskleurig , vertoonde blijken van ontfteking , werd als

met ontbonden bloed opgevuld en met verdikte vliezen

omgeven gevonden. In een later tijdperk der ziekte

fcheen de lever flerker aangedaan te zijn , meer ver-

groot , opgezet , bruin , livide , met zwart bloed ge-

vuld , terwijl de milt ook lleeds vergroot , vooral pap-

achtig en week bleef. De ingewanden en klieren van

het mescnteriitm waren zeer opgezwollen , de tunica

mucosa of geheel rood of met roode (lippen , roode ,

bruine of loodkleurige vlekken, de venae meseraicae met

bloed gevuld ; de galblaas gevuld met gele of zwarte

gal, foms met fteenen; de nieren in kleur en vastheid

veranderd. D 5 Wan-
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Wanneer men nu deze refultaten der lijkopeningen met

oplettendheid gadeflaat , blijkt : dat deze ziekten zich het

allermeest bepaald hebben tot de ingewanden of werk-

tuigen , welke tot de bereiding der gal verordend zijn

,

en dien ten gevolge ook tegennatuurlijke of flecht gefiel-

de gal , veelal in grootere hoeveelheid , hebben afgefchei

den en in de darmen ontlast ; en dat alzoo deze ge-

heerscht hebbende ziekten niet ten onregte van het begin

der epidemie af, voor gastrifche of bilieufe ziekten ge-

houden zijn. Ook komt dit zeer overeen met hetgeen

doorgaans , bij vorige epidemifche herfstziekten is waar-

genomen, dat namelijk daarbij niet alleen veelvuldig de

lever , maar zeer dikwijls , foms in alle lijders , de milt

was aangedaan en aanmerkelijk vergroot.

Belangrijk ware het geweest , indien deze lijkbefchou-

wingen reeds in het begin der epidemie waren in het

werk gefteld, opdat men de ontaardingen en afwijkingen

,

die in het begin plaats hadden, zou kunnen vergelijken

met diegene , welke het toppunt harer woede en hare

afneming vergezelden ; „ men had alsdan (zoo als thijs-

SEN te regt zegt) beter kunnen nafporen van wat aard

die aandoening der milt ware, die hare verweeking voor-

afging ; of de eerde oorfprong en zetel der ziekte in dit

of in eenig ander ingewand te zoeken was 5 enz." Waar-

uit nuttge gevolgtrekkingen ter voorbehoeding en behan-

deling op te maken waren.

Ten einde onze epidemie met de te voren in ons land

plaats gehad hebbende te kunnen vergelijken, zal het

dienftig zijn kortelijk het te voren gemelde bijeen te trek-

ken , en dan blijkt

:

I. Dat de geheerscht hebbende ziekte voornamelijk

is
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is voorafgegaan, door tusfchenpoozende , in het

voorjaar catarrhaal rheumatifche , in de zich in

April en Mei ontwikl^elende warmte, gastrifche

koortfen. Immers reeds in den herfst van 1825

werden deze , bij ons endemifche ziekten , zeer*

menigvuldig waargenomen, waren toen in enkele

gevallen flechts kwaadaardig, maar toch hardnek-

kig; verminderden in den voorzomer van 1826,

doch bleven evenwel hier en daar meer verborgen

aanhouden.

II. De epidemifche ziekte zelve was ook eene tusfchen-

poozende koorts (*) ; die of geregeld (jegularis')

was , als wanneer de ziekte meest altijd den vorm

van anderendaagfche met gastrifche en catarrhale

aandoeningen had, die met vermeerderde buiksont-

lasting of loop en zweet fcheidde, en voorname-

lijk in Junij en Julij plaats had ; of ongeregeld

(Jrregularis) , dat is : wanneer de aanvallen zich

aan geenen tijd hielden, hetgeen echter zeldza-

men

C*) Vergelijk banga, bl. 52, 54 en volg. Bakker, bl. 3, 19,

fl2, 39. Thuessink, bl. 27, 44. Thijssen, op veleplaatfen. Fricke
,

f. 6, 8, 9. Nyhof, p. 6, 7, 24. Mulder en roelandts, bl. 79,

HiPPOCRATES, Magazijn y bl. 195. Hufeland, JoKr»^/, 1826. Nov.

f, 116. De beftendige verergering om den anderen dag verraadde

derzelver eigenlijken vorm, die bij verbetering fteeds duidelijk werd.

Bij de vermindering der hitte en de koelere nachten in October ver-

toonde zich het tusfchenpoozend karakter ook duidelijk, kwam by

degenen, die vroeger niet of weinig ziek geweest waren, vrij zuiver

te voorfchijn , en was eerst na cenige dagen met gastrifche verfchijn-

felen, doch in zeer geringen graad, vergezeld, die zich door de

herhaalde koortsaanvallen meer en meer ontwikkelden , en op nieuw

vermengd waren met catarrhale en rheumatifche aandoeningen.
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mer was. Deze anderendaagfche vorm was gemeen-

lijk dubbeld (Jertiana duplex^ , in enkele gevallen

verdubbeld (^duplicata) ; de eerde vorm was in het

begin bijna altijd aanwezig; later vervroegden de

aanvallen veelal , dusdanig echter , dat veelal de

anderendaagfche vorm tevens bleef voortduren en

alzoö de tusfchenpoozende in een hemitritaeus of

halfanderendaagfche overging, vooral in het laatst

van Julij , in Augustus en September. Bij het

einde der epidemie behoorden dezelve meer tot de

retardantes en gingen veelal in derdendaagfche

koortfen over. Ook hadden dezelve fomwijlen den

vorm van subintra?2tes of continuae remittentes ;

alsdan begon de ziekte dadelijk met eene aflatende

koorts 5 of deze aflatende was het gevolg van toe-

nemende en ineenloopende tusfchenpoozende. Al-

leen bij ophooping van zieken in-eenig klein ver-

trek nam dezelve den vorm der continentes aan ,

en vertoonde alsdan
.
fomwijlen den typhus ,

zoo als dezelve door von hildebrand befchre-

ven is.

Dezelve behoorden , wat derzelver natuur of we-

zen betreft , veelal tot de onregelmatige kwaadaar-

dige koortfen (febres anomalae et malignae^. Som-

wijlen verfcheen deze tusfchenp, koorts onder de

gedaante van «het een of ander fchrikbarend ver-

fchijnfel, zooals bij de vermomde koortfen Cfebres

topicae et larvatae^ ; met eene ligte of bijna geene

koortsaandoening; het meest echter kwamen dezel-

ve voor onder de gedaante van flaap- of beroer-

tekoorts (febris soporosa of apoplectica'), Yitzt

fc
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fthres pernicmae ^ comitatae of corrupi^ac van

BURSERius vertoonden zich of als cardiacae in Ju-

lij en Augustus ; chokricae , dysentcricae , in Ju-

lij en vooral in Augustus ; soporosae , apoplecticae

in Augustus, vooral in September en October;

s'^ncopales^ in dezelfde maanden; stupidae in het

laatst van Augustus , in September , October en

November; scorbuticae en hecticae in het laatst

van September , in October en vooral November en

December en in de eerde maanden van 1827. In-

dien deze koortfen niet reeds, door derzelver hevig-

heid en kwaadaardigheid, de zieken ten grave ge-

, fleept hadden , veranderden dezelve eindelijk we-

der in anderendaagfche of derdendaaagfche koortfen.

Dat deze ziekte eene intermitterende koorts was,

bleek ook vooral daaniit , dat de ziekte alleen door

de kina of het krachtigere Sulphas chininae konde

bedwongen worden ; en foms , hoezeer de ziekte

weinig naar eene tusfchenpoozende koorts geleek

,

op eens door hetzelve met alle vreemde toevallen

weggenomen werd.

III. Gevoegelijk kon men met banga vier tijdperken

der ziekte vastftellen 1^. De aanvang, na eenige

vroegere voorboden , in het laatst van Junij en in

Julij. 2^. De ontwikkeling en fnelle verbreiding in

Augustus. 30. De hevigheid der ziekte in Septem-

ber en October. 4^. De vermindering en overgang

tot naziekten van November tot het einde des jaars

of liever tot ongeveer April van het volgende.

IV. Deze tusfchenpoozende koorts was in het beloop

der epidemie, naarmate van de verandering van het

we-

J
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weder, gerteldlieid en levenswijze van den lijder,

enz,, verfchillend gecompliceerd; als:

^.In de giootc hitte van den voorzomer met gas-

trifche verfch ijnleien en nam toen meer den vorm

van fehris gastrica aan ; dan gene hielden niet

op 5 maar hielden zich flechts onder andere vor-

men verborgen en vertoonden allerhande toeval-

len , zoodat hierdoor de tiisfchenpoozende koorts ,

die gemeenlijk anderendaagsch was , zich verbor-

gen hield 5 doch zich reeds in Augustus , en

vooral duidelijk in September , of alleen of met

remitterende koortfen vermengd, weder open-

baarde.

h. Met galkoorts ; alsdan vormde zij de , in ons

land na warme zomers zoo zeer gewone , hcmU

tritaeus. In den beginne was dezelve alsdan

van eenen remitterenden aard , zoodat zij zelden

zonder koorts waren , echter zoodanig , dat de

aanvallen om den anderendag het hevigst waren

,

tegelijk met galachtige verfchijnfelen ; deze weg-

genomen zijnde, ging dezelve bijna altijd in

eene geregelde anderendaagfch e koorts over,

r.Met rotkoorts; deze complicatie was echter

zeldzamer, dewijl deze epidemie minder gastrisch

was , dan wel vorige , en had voornamelijk

plaats , wanneer men verzuimd had , de gastri-

fche of galachtige ftoffen uit den weg te ruimen

;

of wanneer dezelve verkeerdelijk door te veel

kina en rohorantia behandeld was ; alsdan ging

dezelve in aanhoudende koorts over (^febris pu-

trida continua grantii).

d.



C 63 J

^.Met flijrakoorts; hetgeen voornamelijk tege^ den

herfst en winter gebeurde , en vormde alsdan de

zoogenaamde febris atrahiliaria of hyberna

GRANTii , was zeer moeijelijk te genezen , en had

alsdan den vorm van dubbelde of enkele anderen-

en derdendaagfche koorts; en ging meestal in en-

kele alle- of anderendaagfche koorts over. Ook

was deze , zoowel als alle andere gastrifche koort-

fen, veelal met wormen vergezeld, en was als-

dan nog langduriger.

e. Met catarrhale en rheumatifche verfchijnfelen ;

hetgeen voornamelijk met het vochtige en koude

jaargetijde , toen de temperatuurverandering me-

nigvuldig was, plaats had; de hoest , rheuma-

tifche pijnen , enz. , waren veelal tegelijk met

flijmachtige complicatie aanwezig en maakten de

genezing moeijelijk en traag. Deze complicatie

werd dikwijls door zweeten weggenomen ; niet

zelden echter had deze koorts een' ongeregelden

loop 5 zoodat het stadium sudoris dikwijls ont-

brak.

ƒ. Met zenuwkoorts. Deze complicatie volgde me-

nigvuldig en dan nam de ziekte veelal den vorm

van febris catarrhalis nervosa aan , en moest

ook als zoodanig behandeld worden; doch ging

bij goede behandeling meest altijd eindelijk weder

in eene intermittens over en eindigde daarmede.

De koorts was in den beginne intermitterend
,

doch werd vervolgens aanhoudend {continua ner-

vosay'),

^.Met ontftekingkoorts , of wel met plaatfelijke

ont-
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ontfteking. Dqzq ontlleking echter was meestal

van eenen roosachtigen aard en had in het een of

ander der buiksingewanden plaats , als : lever ,

. milt, darmen, fom wijlen herfenen , enz., had

gemeenlijk den anderendaagfchen vorm en ging

dikwerf fpoedig tot het asthenifche over. Men
moest dezelve niet verwarren met febres larva-

tae^ die de ontflekingen dikwijls nabooiften en

alleen door Con, peruv. of Sulph. chininae weg

te nemen waren (*j.

V. Deze tusfchenpoozende koorts , die zich overigens

met elke andere ziekte fomwijlen vereenigde , fcheen

dikwijls in het eerst onfchadelijk , werd echter

fpoedig boosaardig en maakte vele üagtofFers , voor-

al bij het derde of vierde acces. Ook had bij de-

zelve van den beginne af eene groote afneming der

krachten plaats , waardoor de zieken uitermate ver-

zwakt en afgemat werden.

Het bleek , ingevallen , lijkkleurig gelaat , de

verminderde glans der oogen, de geweldige zwaar-

te en vermoeidheid der ledematen , de beneveling

van het hoofd, flompheid en neêrgeflagenheid der

ziel , enz. . gaven genoegzaam het kwaadaardige

,

eigenaardige (jniasmatisché) karakter der ziekte te

ken-

(*) Over de complicatiën der tusfchenpoozende koorts hebben

uitmuntend gehandeld: bürserius, werlhof, torti, vogel 11. cc.

Grant, On fevers , Tom. I. v, hoven, Fersuch üher das wech'

felfieher^ Th. I, f. 64, u. f. w. Horn, Archif für Med. Erfah-

rang, Th« V, f. 48, u. f. w. Kletten, De const. tnorh, atrabil.

Viteh, 1806, alsook thuessink, IVaarnemingen omtrent de ziekten

yan 1798—99,
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kennen, ook was de vermindering of wegvaging

der levenskracht in het geheel niet geëvenredigd ,
-

noch aan de verfchijnfelen , noch aan het tijdperk

der ziekte.

VI. Deze tiisfchenpoozende koortfen nestelden zich

zoodanig in het geftel , dat de geringde oorzaken

,

verandering van het weder , of vermoeijing , of

eene ligte zonde in den leefregel, genoegzaam

waren, om die terug te brengen. Ook waren

alsdan met deze koortfen zeer dikwijls aandoenin-

gen der herfenen en zenuwen gepaard , en zulk

eene aandoenlijkheid der huid , dat men daaraan

deze recidlven veelal kan toefchrijven.

VII. De lijkopeningen in verband met de ziektever-

fchijnfelen , leeren ons , dat onze epidemifche ziek-

ten , geene eigenlijke hoofd- noch borst- , maar

oorfpronkelijke buik- of gastrifche ziekten waren,

die zich voornamelijk tot de galbereidende werk-

tuigen bepaalden en dus tot de galachtige be-

hoorden ; echter fomwijlen door congestie wel

secundaire hoofd- en borstziekten veroorzaakten;

voorts , dat dezelve deels van eene sthenifche of

active^ doch meerendeels van eene passive of

asthenische geaardheid waren ; dat de maag daar-

bij alleen consensueel of secundair leed; de dar-

men daarbij niet zelden, zoowel primitief als

secundair waren aangedaan , en dat fomtijds ook

de nieren , doch alleen secundair daarin deelden

;

en eindelijk dat dezelve tot de boosaardige be-

hoorden , echter minder kwaadaardig waren , dan

wel andere dergelijke epidemifche ziekten ,^die el-

ders geheerscht hebben.

E VIF
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VIU, De ziekte eindigde zelden in eene fppedige volko

mene gezondheid, zeer dikwijls in den dood, doch

veelal in lastige en langdurige naziekten , als : kvvaad-

fappigheid , bloedeloosheid
, groote zwakte , water-

zuchten, hardnekkige intermitterende koortfen,

uitteerende koortfen , verftoppingen en ontaardingen

in de leyer, en vooral in de milt, ftompheid van

verfland , kwijning , tering , allerhande flepende on-

gemakken der onderbuiksingewanden, rheumatilche

aandoeningen , uitflag , enz.

De verfchijnfelen , complicatiën en gevolgen der ziekte

afgehandeld hebbende , zullen wij , in de tweede plaats ,

de ziekte vergelijken , met de te voren in ons vaderland

geheerscht hebbende epidemiën, derzelver overeenkomst en

verfchil , voor zoo verre daarvan voldoende aanteekenin-

gen beflaan, vergelijken.

n. HOOFDDEEL.
VERGELIJKING DER EPIDEMISCHE ZIEKTE VAN 1826 ,

MEÏ TE VOREN IN ONS LAND GEHEERSCHT

HEBBENDE EPlDEMlëN.

Uit de fchrijvers , die de voorheen in ons vaderland

geheerscht hebbende ziekten befchreven hebben , blijkt

:

dat hetzelve door vele epidemiën , vooral van kwaadaar-

dige herfst- , najaars- of moeraskoortfen is bezocht ge-

worden. Deze in verfchijnfelen , oorzaken en behandeling

roet onze ziekten van 1826 vergelijkende, zal men ont-

waren, dat dezelve zoo niet geheel, althans grootendeels

on-
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onderling overeenkomen. Immers de voornaam fte ken-

teekenen , die onze gewone najaarsziekten kenfchetfen

,

zijn, volgens buchner :

I®. Dat dezelve in het najaar vaak epidemisch heerfchen

,

alsdan een meer kwaadaardig karakter aannemen

,

zich over geheele landftreeken uitbreiden en niet

zelden befmettend worden, vooral wanneer wijdiiit-

• geftrekte overftroomingen , uitgravingen , roeringen

van moerasfige gronden en droogmakerijen vooraf zijn

gegaan of ondernomen, en door meer dan gewone

heete en drooge zomers gevolgd worden , en wan-

neer duurte der levensmiddelen de mingegoede volks-

klasfe noodzaakt, zich met weinig en flecht voed-

fel te behelpen. Naarmate de eene of andere dezer

oorzaken grooter is , en nog andere fchadelijkheden

toevallig daarbij komen, kunnen deze najaars-epide-

miën nog andere wijzigingen ondergaan , in dier

voege, dat zij zich nu eens met buikloop en chole-

ra , met roodeloop , met fcheurbuikige ontaardin-

gen der vochten of met jeukziekte (raphania) pa-

ren , of zich als kwaadaardige catarrhale zenuw- of

rotkoortfen , met kliergezwellen , verflerving , bluts-

vlekken , bloedvloeijingen ^ kwaadaardige keelontfte-

kingen en fpruw vertoonen.

a^. Dat de alzoo ontftane najaars-epidemien , naarmate

van de meer of mindere algemeenheid der gewerkt

hebbende fchadelijkheden , zich over geheele gewesten

uitbreiden, maar niet overal met gelijke hevigheid

woeden, de eene plaats zwaarder dan de andere

aantasten, en in kwaadaardigheid niet zelden een

groot verfchil opleveren.

E 2 3^
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3^. Doorgaans beginnen dezelve in Julij en Augustus ,

zelden vroeger, ten ware de lente en voorzomer bui-

tengewoon heet en droog zijn ; in September en de

eerlle helft van October bereiken zij hare grootfte

hevigheid en nemen af, naarmate de verkoeling en

ververfching des dampkrings en der wateren, door

winden en regen in de maand November iets vroe-

ger of later plaats grijpen; met de invallende win-

tervorst houden dezelve geheel op , maar keeren vaak

gedurende eenige jaren, in den zomer en herfst,

terug.

4^. In het begin der epidemie hebben deze koortfen ge-

woonlijk eenen tusfchenpoozenden f^pus en zijn

goedaardig; naderhand nemen zij den aanhoudenden

f^pus aan en worden kwaadaardig , gepaard met

aandoeningen der fpijsverterings- en galaffcheidende

werktuigen , weshalve zij ook doorgaans galkoort-

fen genoemd worden en eene neiging tot het rot-

achtige karakter hebben ; meerendeels komt gelijktij-

dig de roodeloop epidemisch of fporadisch voor,

niet zelden in dier voege , dat deze ziekten , de eene

met de andere zich paren, in elkander overgaan of

ook wel, dat het eene gewest eene koorts-epidemie

en het andere den loop heeft.

5^. Aan zwakke lieden , aan kinderen , aan de geringe

volksftanden en aan vreemdelingen, zijn deze epide-

miën altijd het vijandigst , en breiden zich onder

de laatfte doorgaans het algemeenst en fpoedigst uit.

6^. De fterfte is naar evenredigheid van het getal der

zieken niet zeer groot, wanneer de geneeskundige

behandeling en verpleging der zieken doelmatig be-

ftuurd
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lluurd worden, en geene bijzonder bijkomende fcha-

delijkheden den aard der epidemie verflimmeren (*).

Zoo verre buchner. Wanneer wij nu onze ziekte,

aan deze kenteekenen toetfen , zien wij ; dat, dezelve

tot bovengenoemde najaarskoortfen behoort , en wel tot

die foort, welke door bijkomende omftandigheden ver-

zwa^d waren. Ook onze ziekte heerschte epidemisch in

het najaar , was hier en daar zeer kwaadaardig , breid:'

zich verre uit , volgde bij heete en drooge zomer en

andere bovengenoemde fchadelijkheden , was met buikloop

en cholera^ roodeloop , ontaardingen der vochten, ca-

tarrhale- , zenuw- en rotkoortfen , kliergezwellen , verfter-

ving, bloedvloeijingen 5 keelontfteking, fpruw, enz. ver-

gezeld. Dezelve tastte ook de eene plaats erger dan de

andere , zwakke lieden , kinderen , de geringe volksftan-

den en vreemdelingen algemeener en fpoediger aan, be-

gon ook in Julij , had hare grootfte hoogte in het laatst

van September en de eerfte helft van October, nam af

bij verkoelenden wind en regen in November, hield ook

met den in vallenden winter geheel op en keerde in den

zomer en herfst van het volgende jaar, hoewel in veel

geringere mate terug. Ook was dezelve in den beginne

goedaardig en gewoonlijk tusfchenpoozende , werd nader-

hand meer aanhoudend en kwaadaardig , gepaard met aan-

doeningen der fpijsverterings- en galaffcheidende werktui-

gen , had neiging tot het rot- en zenuwachtige ; ook

kwam de roodeloop hier en daar fporadisch voor , ging

in de gewone koorts over en wisfelde met dezelve af.

Ook

C*) Buchner, Verh. over de Noord'HolU droogmakerijen na

1608. Utrecht 1826, bl. 100 en volg,

E 3
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Gok was de fterfte over het algemeen op de meeste

plaatfen , naar evenredigheid van het getal zieken , niet

zeer groot.

Daar dus onze ziekte in de hoofdtrekken geheel aan de

kenteekenen der bovengenoemde beantwoordt, mag men

veilig befl uiten , dat onze epidemie , tot onze gewone

landeigene koortfen , door bijkomende fchadelijkheden ver-

z waard, behoort ().

Reeds vroeg vindt men bij onze fchrijvers van zooda-

nige epidemifche najaarskoortfen gewag gemaakt ; de

voornaamfte hebben, voor zoo verre ik heb kunnen

nafporen, plaats gehad in 1509, 1515, 1555—5^9

157^—739 1580, 1599—1603, 1610, 1612—13,

i<5[6—17, 1623—24, 1652, 1667, 1669, 1684,

1719, 1727—28, 1742—48, 1760—62, 1768—69,

1770—71, 1776, 1779—81, 1784, 1788, 1800,

1807—9 en 1826.

Daar alle eenigzins kwaadaardige ziekten tot op den

jare 1667 den naam van pest dragen en bijna alle door

iiiet -geneeskundigen befchreven zijn, is het foms zeer

nioeijelijk te beflisfen, van welken aard dezelve geweest

zijn; ik zal daarom van deze ziekten geen gewag ma-

ken, te meer, daar al het wetenswaardige omtrent de-

zel-

(^) BucHNER, bl, 103. Thuessink, Overzigt der epid, ziekte^

bl. fji, alwaar hij zegt: „ Wij vinden dezelfde ziekten, die volko-

„ men met onze epidemie overeenkomen, bij sebastiaan, in de be-

„ fchrijvingen van de epidemiën van 1779 en volgende jaren, — in

„ de Verhandelingen van de Haagfche Natuur- en Correspondentie-

„ Sociëteit — en vooral ook in de Prj(jsverhandeling van den Heer

„ BUCHNER, enz." ThOssen en iuppocuates Magazijn bevestigen

dit ook.



zelve bg buchner , THyssEN en dolleman te vinden

is (*>; van de latere epidemiën zal ik alleen de voor-

naamllen iets breedvoeriger vermelden, overigens naaf

de fchrijvers , die dezelve befchreveu hebben , verwij-

zende.

De epidemie van 1667, koorts-ziekte genaamd, had

alle bovengenoemde, door bughner befchrevene, ken-

teekenen. De koortfen waren in het begin eenvoudige

,

naderhand dubbelde anderendaagfche koortfen en fchenen

eindelijk zonder tusfchenpoozingen , doch toen zelfs kon-

den dezelve niet tot de aanhoudende gerekend worden.

Volgens SYLvius hadden er ophoopingen van fcherpe

ftofFen door flecht voedfel en onrijpe vruchten , alsmede

vele plotfelinge fterfgevallen (misfchien door fehres sopo*

rosae) plaats (f).

De koortsepidemie van 1669 was bij uitftek kv(raadaar-

dig en doodelijk , heerschte door geheel Noord- en Zuid^

Holland , vooral in Leiden en Haarlem , alwaar z^-

maal meer menfchen ftierven dan in gewone jaren. Bij

dezelve hadden voornamelijk de volgende verfchijnfelen

plaats , als woedende , ondragelijke hoofdpijn , rondzwer-

ven-

(*) Buchner, aangeh.werk. Thussen, Gefchiedkundige befchoa»

wing der ziekten in de Nederlanden, Amft. 1824. M. dolleman,

Disquisitiones historicae de plerisque apud Belgas septentriond"

les epidemiis morbis, Amft. 1823; alsook schnurrer, Cbronik dét

Seuchen^ II Theile. Tubingen 1823—7. Ozanam, Histoire medicale

generale et particuliere des maladies epidemiquesycontagieuses et

epizoötiques, etc. Paris 1819, ook Hoogd. door brandeis, Stutt-

gard i8ao.

Cf) BucHNEfe, aangeh. ph, bl, 94. F. sylviüs de la boe. Oratio

de febre epidemica L, B. plures adfligcnte 1662,

ji 4
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vende pijnen , vooral fterke pijn in de lenden , hevige

benaauwdheid om de hartkolk , maagpijn , misfelijkheid ,

walging ; vruchtelooze neiging tot braken , braking van

fmakelooze , dikwijls bittere, ilijmige witte, gele,

groene of zwarte , zure ftofFen , die fomtijds zoo fcherp,

en knagend als vitrioolzuur waren ; brandende , knagen-

de en benaauwende pijn in de keel , ftijvigheid en raauw-

heid van den flokdarm, onleschbare of in het geheel

geene dorst en zelfs afkeer van drinken , drooge , (lijme-

rige , foms ruwe , zwarte , met fpruw bedekte tong

;

opgezwollen buik , verftopte buiksontlasting , of ook veelal

buik- en persloop, geweldige vermoeidheid en afgemat-

heid, hysterifche en hypochondriiche toevallen en be-

naauwdheden, moeijelijke ademhaling, benaauwende droo-

men, flapeloosheid , of ook zeer dikwijls (laapzuchtig-

heid ; veelvuldige, ongelijke, fomwijlen wegblijvende

pols, hoogroode of drabbige, met een veelkleurig be-

zinkfel voorziene urine ; ftuipachtige bewegingen , kramp-

kolijk , neusbloedingen en aanbeijen , terwijl de huid

door fcorbutieke vlekken misvormd werd.

De koorts was eerst tusfchenpoozend , anderendaagsch

of dubbeld anderendaagsch , werd vervolgens meer afla-

tend en bijna aanhoudend, en werden immer meerdeelen

medelijdend aangedaan, de vochten lieten zich onderling

losj er ontftonden zenuwtoevallen , de gastrifche koorts

veranderde in eene rotzenuwkoorts , welker uitflag onzeker

was en niet zelden in den dood eindigde. De ziekte had den

vorm van febris pituitosa ^ biliosa^ catarrhalis^ pitui-

tosa putrida , dysentcrica of cholerica ; zij wisfelden

elkander af of volgden elkander op ; bij beterfchap werd

de ziekte weder tusfchenpoozende. De gevolgen dezer

ziekte waren, behalve menigvuldige miskramen, ver-

ilop-
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(loppingen , zuchtige en waterachtige zwellingen , rheu-

matifche en catarrhale aandoeningen , uittering en hard-

nekkige tusfchenpoozende koortfen (*).

De ziekte van 17 17—19 heerschte epidemisch en en-

demisch door geheel Holland^ Zeeland^ Ovcrijsfel ^

Groningen , enz. doch fchijnt in Vriesland^ te Leyden

en PFeesp het algemeenst te zijn geweest. Dezelve be-

gon met anderendaagfche koorts, die bij den derden aan-

val reeds zooveel vervroegd en verzwaard was , dat de-

zelve in eene dubbelde anderendaagfche koorts was over-

gegaan , die de krachten zoo fchielijk ondermijnde , dat

zelfs de fterklte lijders in flaauwte vielen. Zij waren

vergezeld van korte koude , waarop hevige hitte volgde ,

geweldige hoofdpijn , pijn in de ledematen en beenderen

,

fchielijke vermoeidheid en zwakte , misfelijkheid , hevige

benaauwdheid en drukking om de hartkolk , afkeer van

alle fpijs en drank, verfchrikkelijke walging, afmattende

braking van menigvuldige , dikwerf zeer bittere , foms

zure, gele of groene ftofFen, vuile tong, dorst, llerke

opgezetheid van den buik, enz. ; waarbij zich eindelijk

de fpruw voegde , die vooral bij oude lieden een doode-

lijk

(*) Sylvius de la boe, Praxeos medicae Tract» X de affectu

eptdemico quae ab Aug, 1669 ad Jan, 1671 in Leidenses orbes

suevit § 49, 63, 6s, 67, 417, 496, 797, 818, 907. GuiDO fanois,

Dissert, med» de morbo eptdemico hactenus inaudito L, B, vici'

nisque locis grassante aestate anni 1669. Leidae 1671. Sylvius

noemde deze ziekte met forestus cardiaca, fanois de kwaadaar-

dige rotkoorts of langzame pest. Zie ook sebastiaan, ü/o^r^j^.,

bl. 43. Th^jssen, Gefchiedk, Befchouwing der Ziekten ^ bl. 78, 94»

Pringle, over de Legerziekten, vertaald door bicker. Deel III,

Hoofdft. IV , § 4.

E 5
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lijk toeval was, bij anderen de ziekte zeer verergerde.

Sommigen kregen de ziekte met een verfchrikkelijk boort

en galbraking Qchokra) , dat fpoedig ophield , maar even

fpoedig en even gevaarlijk wederkeerde ; niet weinigen

kregen buik- en persloop , waardoor binnen korten tijd

de verzwakking uitermate groot werd. Bij beterfchap ^

die vooral na fterk zweet en ontlastingen plaats had,

volgde er aflating , werd de koorts tusfchenpoozend , de

aanvallen veel zachter, maar afgematheid, bleekheid,

groene en gele kleur , neiging tot zweeten , nachtzweet y

opgezetheid , vuile tong, dorst, walging, drukking op

den hartkuil en benaauwdheid duurden bijna aanhoudend

voort, en middelerwijl de zieken allengskens fchenen be-

ter te worden , deden er , zonder eenige kennelijke oor-

zaken, of bij eene geringe verkoudheid, zich terugkee-

ringen op , en wat (volgens de koker) bijzonder opmer-

kelijk was, braakten zij op nieuw eene menigte van gal-

achtige, in de darmbuis uitgeftorte, doffen. Dus volg-

de er inftorting op inftorting, die 6, 7, 8^ ja zelfs

nog meermalen plaats hadden. De naziekten waren de-

zelfde als in 1669 (*).

In het jaar 1727 ontflonden er in de maand Augustus

doorgaande, onregelmatige (^abnormale\ niet geheel aan-

houdende , naauwelijks tusfchenpoozende koortfen. De-

ze, die in het begin geenen bepaalden loop hielden

,

lieten echter vervolgens duidelijk de anderendaagfchen

koorts
.

(*) JOHANNES DE KOKER , De ttiorho epUemico anni 1719 dissert^

Halleri, Collectio dissert. Tom. V. Yi^TZUh ,Sententia de fehri-

bus anni 1719, p. 12. Van swieten, Comment., in h. boerhAave',

Tom, II, p. 422, 444, 560.



koortsverheffing waarnemen» Zij heerschien epidemisch door

Groningerland^ Vriesland^ Amflerdam^ Leiden^Alkmaar^

enz. , waren op fommige plaatfen zeer hevig en fleepten

vele duizende menfchen ten grave (b. v in Amjlerdam

i3995<5> en in 1728 nog 1 1,164)» Zij werden in HoU
land galkoortfen genoemd , en waren , volgens tronchin ,

met allerhande kwaadaardige verfchijnfelen vergezeld, en

zoo doodelijk , dat zij naar pestkoortfen geleken en

zelfs dien naam bij andere volken verkregen, en mus-

scHENBROEK verzekcrt, dat dezelve in het volgende, jaar

zwaarder en hardnekkiger terugkeerden bij hen , die , in

het vorige jaar zich in Holland ophoudende , aldaar door

de heerfchende koorts waren aangedaan geweest. De
zieken klaagden vooral over groote benaauwdheid op

de hartkolk en een gevoel, alsof zij met eene pers toe-

gedrukt werden, grooten dorst, walging, braking, fom-

tijds met buikloop vergezeld , geweldige pijn in het

hoofd, kolijkpijnen en volgens van swieten over alle

die verfchijnfelen, welke in de hiermede overeenkomende

ziekte van 1719 hadden plaats gehad ; zij heerschten

,

volgens hem, ook epidemisch in 1729, 1730, 1732,

en 1736 (.*).

Wederinltortingen waren na deze epidemie, zoowel

als

C*) G. L, B, swiETENius, Constttut'tQ eptdemica et morbi pvtfS"

simum /,. B» obseryati, ex ejusaem adversariis edidit uax*stolu

Tom. I, p, .350 sqq. . MusscHENBROEK., Uitgelezene Ferhandtlin^

gen^ Deei I, bl. ,173. Tronchin , £/i^^^^. Ferhandel,, enz. 1757,

Deel H, bl.. 598. Trpnchin, over hét koly'k van PoitoUy bl. 22.

Omtrent, Groningen, Kroiiijk van Groningen en Ommelanden ^Qtoxï,

1743, bl, 232 en volg. Over Alkmaar^ ihll. Maatjcli, der Weten-

fchappen te IludrUuk^ )^p\ XIV,
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als geel- en waterzucht algemeen. Van svvieten , boer-

HAAVE en oosTERDijK SCHACHT vonden in de lijken dezer

zieken vooral eene groote opvulling en uitzetting der

galblaas (*>

. Met de epidemie van 1826 veelal overeenkomende wa-

ren de door pringle en grainger gedurende de jaren

1742—^48 in ons land waargenomene en door hen en

HOME zoo duidelijk befchrevcne najaarökoortfen. De

overeenkomst dezer beide epidemiën is zoo groot, dat

indien men de ziekte van 1826 in alle bijzonderheden

wilde toetfen aan die van 1747 en 1748, men bijna geen

eenig verfchijnfel bij de eene epidemie zal vinden, (het

meer nerveufe en minder ontftekingachtige van die van

1826 allen uitgezonderd,) hetgeen men niet reeds bij

de andere heeft waargenomen.

De ziekte , die omtrent het laatst van Julij begon

,

omtrent het afvallen der bladeren verminderde en toen de

vorst begon , eindigde , was , volgens pringle , die de-

zelve herf^-moeraskoorts noemt „eene foort van tus-

„ fchenpoozende koorts, die gemeenlijk de gedaante van

„ eene anderendaagfche koorts aanneemt , doch van eenen

„ kwaden aard, en welke zich in dampige plaatfen en

„ na-

(j^) BOERHAAVE, Eptst, ad BASSANDRUM, p. 146, et Praelect, in

Institution, Tom. III , p. 146. Van swieten, Commenu Tom. III,

p. 86, 98, 119. Het onderzoek der lijken werd in dezen tijd nog

zeer verwaarloosd , alleen bij de beide drelingcourten vindt men

voorbeelden van lijkopeningen, en wel van overgroote milten, zeg-

gende de jongere: ,, Lienes bene multos Rev. parens prae manibus

„ habuit universe fluxos, ab acido ita corrosos ut tunica revulsa,

„ toti fluerent et loti funderent suam amurcam, fibris se. ipsorum

„ totaliter arrosis, ad leviorem attactum dissilientibus.*'
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„ nadeelige faizoenen opdoet als eene dubbelde anderen-

„ daagfche of als eene aflatende of als eene aanhoudende

„ rotkoorts of als eene heete koorts." In den zomer en

herfst waren dezelve veelal ongeregeld en kwaadaardig

(janomalae et malignaé) gingen echter op het laatst

van den herfst in geregelde tusfchenpoozende koortfen

over (*).

De ziekte had voornamelijk de
]
volgende verfchijnfe-

len , als : korte huivering , waarop brandende hitte

volgde 5 geweldige hoofdpijn , die bij velen zoo hevig

was 5 dat de zieken als van het verftand beroofd waren

,

buitengewone dorst , pijn in de beenen en rug , groote

vermoeidheid en onrust , pijn in de maag en hartkolk

,

fomwijlen vergezeld van braking van eene groene of gele

onaangenaam riekende gal. De pols was gemeenlijk in

den beginne klein en verhief zich na eene aderlating.

De ziekte eindigde door een zacht aanhoudend , bedor-

ven riekend zweet; bij enkelen door ontlastingen of

door de urine en werd aldan regelmatig tusfchenpoozen-

de ; of dezelve kwam fpoedig en gevaarlijker terug ; ijl-

hoofdigheid was menigvuldig en hevig. Bij aldien het

zweeten onvolkomen was, kwam de aanval om den an-

deren- of den volgenden dag vroeger en zwaarder terug

,

de koorts werd remitterend , en de remisfiën waren fom-

wijlen zoo gering , dat dezelve bijna aanhoudend fche-

nen. Eenige aanvallen dezer koortfen maakten de fterk-

fle

C*) Pringle, Legerziekten, Deel I, bl. lo, F. home, Medical

Facts. p. 12, 165 27, Fraai ook vindt men de ziekten van dezen

tijd befchreven bij stokke, Ferh, van de jaarlijks in den nazo-

mer, hier te lande in zwanff gaande ziekte , bekend onder den

naam van Galziekte, Utrecht 1742.
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(Ie mannen zoo krachteloos en zwak, dat zij zich niet

opbeuren konden. Bij fommigen was het herfengeltel zeer

aangedaan , ijlhoofdigheid aanhoudend , en ging in flaap-

zucht over , die voor velen doodelijk was. Zij , die

hieruit ontwaakten , klaagden vooral (terk over hoofdpijn.

Velen hadden in den beginne galachtige brakingen en loos-

den wormen. Zij, die ftierven, hadden tot nabij hun

levenseinde eenen regelmatigen pols en eenigen tijd vooraf

verfpreidden deze eene lijkaardige reuk en werden met

miskleurige vlekken bedekt (*).

„ Indien," zegt pringle , „ de bedorven doffen in

5, het bloed bleven , veroorzaakten zij eene tusfchenpoo-

„ zende of aanhoudende koorts , en indien de eerrte we-

„ gen aan deze floffen den toegang doorlieten, ontftond

„ boorts of loop." (t). Deze loop en cholera wisfelde

menigvuldig met tusfchenpoozende koorts af, die fom-

wijlen met ontfteking der herlenen , maag of ingewanden

gepaard ging. Tegen den herfst werd de ziekte met

catarrhale en rheumatifche verfchijnfelen gecompliceerd.

Het ergfte verfchijnfel was toen, even als in 1826,

de flaapzucht. Grainger, die in 1748 in Holland

vele

(*) Uitvoerig heeft pringle de verfclnjn reien dezer ziekten opge-

geven in Deel III, Hoofdft.IV. In de Velwwe en te Zvfol heersclue

toen gelijktijdig een galachtige loop. Zie bodde, Befchrijying der

Rottende Roodeloop om en in Zwol, Anno 1747.

(f) Vergelijk over deze afwisfeling van boorts, loop en tusfchenp.

koorts, VAN DER HAAR, in Holh MaatfchappiJ der fVetenfch, te

I^aarlem, Deel XVIII, bl, 143—147. De man, Ferh.over de kwaad-

aardige Rotkoorts, of Befchr, der ziekte^ welke in 1770 enz^ te

Maurik gegrasfeerd heeft. Nym. 1772, bl. 52. Degner, Hist,

dysenteriae biliosa cont, Neomag, § 2 en 25. Stoll, in Rat. me-

dendi, Tom. III. p. 44.
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vele flaapzuchtige zieken onder behandeling had, kon

noch uit de urine, noch uit het bloed, noch uit de

voorafgegane toevallen , iets ontdekken , dat het gevaar

des naderenden aanvals aankondigde. Zijne zieken

werden meestal eerst na acht voorafgegane aanvallen

door flaapzncht aangetast, doch IHerven bij flaapzucht

gemeenlijk reeds op den tweeden dag (*).

Hoewel het getal zieken zeer groot was, ftierven er

echter in evenredigheid zeer weinig ; inftortingen waren

zeer menigvuldig, alsook verftoppingen en verzweringen

der ingewanden , waterzucht , opzwellingen der beenen ,

geelzucht , fcorbutieke , rheumatifche aandoeningen , uit-

terende ziekten , hardnekkige anderen- en derdendaaglche

koortfen ; voornamelijk befpeurde men na deze ziekte

eene harde zwelling der milt , foms der lever , hetgeen

de gemeene man koortskoek noemde. De milt was bij

de lijkopeningen (die door pringle zeldzaam en on-

naauwkeurig zijn bewerk(telligd) , foms 3 pond 11 oneen

wegende, met etter of ^crum in de herfenen, ontftokene

en gangreneuse ingewanden (f),

(iC) Grainger, Historia febris anomalae Batavae, p, 24, 43,

72, 78 sqq« Deze fchrgver verzekert, dat de ziekte zich fomwyien

door fchurft fcheidde. Ibid, p. 22. Home, Medical Facts. p. 43,

Pringle, Deel II, Hoofdll. I, bl. 71. Zie over het eigenaardige

dezer ziekte ook tissot, Epidemia febris biliosae Lausannensis ^-g,

80 sqq., en SEBASTIAAN, Móeraskoorts ^ bl. 211 en volg.

(t)Het zenuwachtige, dat na pringle's tijd zoo zeer de overhand

by de herfstziekten gekregen heeft, en zich door flaapzucht, hik,

enz, kenteekiendfc, begon zich nu reeds meer duidelyk te vertoonen.

Hetzelve moet niet, gelyk bicker beweerde, aan een veranderd

luchtgeftel, maar, zoo als thijssen bewezen heeft, aan eene veran-

derde levenswijze, die eene grootere gevoeligheid der zenuwen ver--

oorzaakt heeft, worden toegefchrevtn. Deze fchrijver bewyst te-

vens
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Van het kometenjaar 1760 tot 1763 heerschten de epi-

demifche herfstkoortfen , door een groot gedeelte van

Europa. Zij vertoonden zich onder de gedaante van

galkoorts , febns pituitosa , febris catarrhalis blliosa ,

rheumatica en nervea ; waren , wat den typus betreft

,

febres tertianac , febres tertianae duplices , hemitri^

taeae , febres continuae remittentes , enz. Zij waren

in het begin naauwelijks van aanhoudende te onderken-

nen , gingen ook wel tot febres malignae over , die den

naam van febres tertianae malignae verdienden , in den

beginne wel afliepen, maar ook, indien men niet op

zijne hoede was , in een of ander acces doodelijk waren

,

zoo als dit vooral in Goeree^ Overflacqué ^ Maas[luis ^

(waar het veelal febres tertianae soporosae waren,)

Gouderak , Stohvijk , Bergambacht , Ammerjiol en

elders plaats had.

Behalve de gewone teekenen van gal- , flijm- , zinking-

en zenuwkoorts , worden bij deze ziekten vooral boorts

,

doorloop , perfingen , krampen , flaapzucht , zwelling der

tong, zweren in den mond, fpruw en pijn op het wa.

ter aangegeven (*).

De gal- en flijmkoorts van 1768—9 , als minder met

on-

vens, dat het zenuwgeftel in deze najaarsziekten niet oorfpronkelijk,

maar fympathisch is aangedaan, Thussen, Gefchiedk, hefchouwing

^

enz. Inleiding, bl. 108 en volg. Grainger, p. 24.

(•) Home, Med, Facts, p. 43. Holl. Maatfch. der Wetenfch^ te

Haarlem^ D. XVIII, bl. 137, 267, 141, 180, 144, 152. Baker, de

catarrho et dysenteria, Lond, 1762, in sandifort. Thesaurus Dis»

sertat, Tom. II, p. 369. J, j. van den bosch, Hist, confiit,ep$d.

vermin, p. 45, 241, 35a.
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ze epidemie overeenkomende, kunnen wj) ftilzwUgeixl

voorbijgaan (*),

In de jaren 1770 tot 1773 heerschten onze najaars-

koortfen epidemisch in Nijmegen^ Drumel^ Maurik

^

het ambt van Nederbetuwe ^ Grave^ Doesburg ^tuskhen

Maas en Waal^ Lith , Alphen , Heerevfaarden , Staats-

Vlaanderen^ Hoorn ^ Enkhuizen ^ IJsfclftein ^ Edam ^

in de Wormer , Zeeland , Vriesland en elders. Ook

toen was overal in den beginne de koorts van eenen tus-

fchenpoozenden aard , veelal gepaard met groote be-

naauwdheid tot ftikkens toe. Het waren meest eerst

zware anderendaagfche en dubbelde anderendaagfche ; fom-

niige liepen wel geheel af, dan daar de aanvallen gemeen-

lijk 12 ^ 14 uren duurden en de koorts telkens hare bij*

zondere paroxysmi vervroegde , zoo werden de tusfchen-

poozen van korten duur , bij velen bijna aanhoudend met

verheffingen , die naauwelijks voelbaar waren , en zij ver*

toonde alzoo hare geneigdheid , om , wanneer men de-

zelve niet tegenging , in elkander te loopen en eene aan-

houdende rotkoorts (^febris continua putrida) voort te

brengen , die dan veelal met blutsvlekken en gierstuiiflag

vergezeld ging. Dikwijls ook had de koorts veel over-

eenkomst , met de brandende koorts van galenüs ,

dikwijls nam men tweemalen verheffingen in de 24 uren

waar , de eene nadat de koorts in den morgenftond een

weinig was verminderd, de andere tegen den avond. Bij

beterfchap gingen alle deze koortfen weder in geregelde

tusfchenpoozende over. De

(*) Joh. veirac, in Verhandelingen van het Bat. Genootfchap

der Proefondervindeltjke ÏFijsbegeerte te Rotterdam* Ifte Deel

,

bl. 433 en volg.
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•De ziekte, die, even als in 1826, tegen Augustus

begon , in September het kwaadaardigst was , en tegen

den winter eindigde, had voornamelijk de volgende ver-

fehijnfelen. Zij begon niet geringe en kortdurende hui-

vering en pijn in of omtrent de ruggegraat en met bui-

tengewone zwaarte en pijn in de ledematen , hierop

volgde terftond eene ondragelijke hitte, onleschbare

dorst, en eene allerhevigfle hoofdpijn, de neigingen tot

braken en benaauwdheden waren aanhoudend en hevig,

^er werden uitermate fcherp gewordene en groengeverwde

galftoifen uitgeworpen , de pols was ingetrokken , klein ,

zwak en fnel, de huid droog, de tong met eene dikke

zwartaciitige korst overtrokken , flapeloosheid of zij lagen

in eene beftendige dommel met ijlhoofdigiieid gepaard y

diQ niet zelden in een coma somnolentu7n of flaapziekre

overging en den dood ten gevolge had ; het ligcliaam

was verflopt , of er hadden dunne , Hinkende , waterige

,

veel verzwakkende ontlastingen plaats; neusbloeding was

menigvuldig , zonder nogtans critiscii te zijn. De bra-

kingen gingen dikwijls gepaard met fterke afgangen ; di^zo.

cholcrae alsmede de loop waren toen zeer menigvuldig

en vvisfelden vooral met de rotkoortfen af. Na den aan-

val dei* koortfen klaagden de lijders fleeds over eene bui-

tengewone krachteloosheid en fmolten bijna weg door

een eolliquatief en hevig Itinkend zweet. De ziekte

(cheidde fom wijlen door Ilerk (linkend zweet, overvloe-

dige ontlastingen en urine ; in fommige gevallen zag men

een' critifchen fchurftachtigen uitflag(*).

In-

C*) M. j. DE MAN, Verh, over de Rotkoorts, enz,, bl. 51, 59.

Deze critifche Ichurfc, ook door grainger reeds waargenomen, zagen

ver-
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' Inkortingen waren zeer gewoon en wet fomwijlen tot

vijf herhaalde reizen , en konden door geenerlei middelen

worden voorgekomen. Hardnekkige verftoppingcn der

ingewanden , bijzonder in de milt en in het darmfcheil

,

alsmede verfcheidene foorten van geregelde en ongeregel-

de tusfchenpoozende koortfen , die de krachtigfte midde-

len hardnekkig wederftonden en bijna onverwinnelijk wa-

ren , kvvaadfappigheden , kwijning en velerhande foorten

van waterzuchten waren zeer gemeenzame gevolgen.

Ook zag men toen, even als in 1826, na dergelijke

koortfen , verfcheidene gevallen van krankzinnigheid , die

eindelijk van zelve weder verdween. Eindelijk had de

ziekte , die ook in den herfst met catarrhale en rheumati-

fehe verfchijnfelen gepaard was , die dezelve nog hard-

nekkiger maakten , dikwyls eenen vermomden vorm , het

meest die van hysterifche en hypochondrifche verfchijn-

felen aangenomen.

Alhoewel deze ziekte op fommige plaatfen zeer

kwaadaardig en zelfs befmettend was , zoo als te l)ru-

fïid plaats had , waar de ziekte als rotkoorts heerschte

,

en alwaar van de 200 huisgezinnen 231 menfchen ziek

werden, en een derde van dezelve aan deze koorts om-

kwam , zoo was ook toen op de meeste plaatfen de fterf-

te in evenredigheid van het getal zieken niet zeer groot,

trof meest armen , kinderen en oude lieden (*).

Der-

vervolgens ook willemse, sebastiaan en andere. Zie Haagfche Na^
tuur- en Correspondentie-Sociëteit, Deell, bl. 237, 260, 277*, 295*,

Afdeel. IV, bl. 723. Deel II, bl. 114. Deel III, bl. 145, en Nieuwe
Verh, van de Haagfche Natuur- en Correspondentie-Societ, Deel

I, bl. 277. Sebastiaan, Moeraskoorts , bl. 142.

(^^) Zie verder over deze epidemie de man, Verh,, bl. 12437,40,

6Ö, 58, 59, öo, 87, enz. Jacob dachs, in HolU Maaifch, XVIde

^ 2 IJ^'i-^l.
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Dergelijke doorgaande ziekten hcerschten ook in de

jaren 1775 en 1776 in de drooggemaakte plasfen te

Hazerswoude ^ Waddinxveen ^ Boskoop ^ Zevenhuizen^

S'wammerdam ^ Bodegraven^ Sluipmfk^ Haaurr.cht ,

Gouderak , Bergambacht , Alhlasfer'waard , Schoonho^

ven , Langerak , Berkel , Bleiswtjk , Bergfchenhoek en

liillcgondsberg ; alsmede in Vriesland^ Zeeland en

elders. Zij vertoonden zich aldaar onder de gedaante van

fehres tcrtianae , tertianae dupUces , hemitritaeae ,

soporosae en subcomatosae , en gingen eindelijk weder in

intermitterende over. In de maanden Augustus, Septem-

ber en October vi^aren zij het hevigst en verdienden toen

veelal den naam van febres tertianae malignae , die in

den beginne foms wel afliepen, maar ook dikwijls fpoe-

dig in het tweede , derde acces doodelijk werden. De-

zelve waren met gastrifche en galachtige verfchijnfclcn

vergezeld en wisfelden met cholera en roodeloop af. —
De hertelling ging aldaar tamelijk fpoedig , abscessen

en gangraena waren critisch , fpruw zeldzaam (*).

Van 1775 tot 1782 heerschten deze ziekten, het eene

jaar heviger dan het andere in de provincie , vooral in

de flad , Groningen , in Appingadam , en voornamelijk

in

Deel, flde Stuk, bl. 117 en volg. XVlIIde Deel, bl. 143—147, 153,

172, 175, 237, 246, 260, 304, 306. G. w, CALLENFELS, 111 de Vcrh,

van het Zeewwsch Genuotfchap te Flisjingen, Xde Deel, bl. i en

volg. Joh. iiarger, aldaar, bl. 131 en volg., beide bekroond, en

Ferh» yan de Natuur- en Geneesk, Correspondentie-Sociëteit ^ Ifte

Deel, bl. 133.

C*3 IIoll, Maatfch, XVIIIde Deel, bl. 175, 197, 179, 180, 199",

258, 260, 304, 556 en vele andere plaatfen. Verh, van de Natuur-

en Geueesk. Correspondentie-Sociëteit , IlleDcel, bl. 476,407,596,

670. IVde Deel, bl. 58, 711.



ï (85) .

in Kampen ; en offchoon ^e ziekte allaar van eenen aan-

hondenden aard fcheen te zijn , zoo bleek het nograns

te Kampen , dat dezelve door meest altoos de gedaante

van eene enkele of dubbelde derdendaagfche , te Gronin'

gen in den beginne van anderendaagfche, vervolgens

dubbelde anderendaagfche , koorts aan te nemen , tot de

tusfchenpoozende te brengen waren. Dezelve was , voor-

al te Kampen^ zeer doodelijk en fteeds vergezeld met

zware en ongewone toevallen 5 waarvan de voornaam Ile

waren , groote magteloosheid , koude met rilling en be-

ving, met daaropvolgende hevige hitte, fnelle, volle,

harde pols, overvloedig of geheel geen zweet, drukking

op de borst , hevige benaauwdheid , ondragelijke dorst

,

leelijke fmaak , afkeer van fpijze of ontaarde eetlust

,

drukking of gevoel van volheid in de />r^d^ör^/^ , onrus-

tige flaap of flapeloosheid of ook dikwijls flaapzucht

,

allerheviglle hoofdpijn, raaskallen, drooge, gele of zwar-

te tong , walging , fterke braking van fcherpe galachtige

ftoffen , rotachtige verfchijnfelen , ontlasting van wormen ,

doorgaans belemmerde ftoelgang, hoest, dwalende pijn

in de borst, purpervlekken , bastaard - keelontfleking

,

weinige, brandige met eenig roodachtig zetfel voorziene

pis, onwillige iluip- en krampachtige bewegingen, aan*

vallen van beroerte en llaapziekte, uittering, verftoppin-

gen der buiksingewanden , dikbuikigheid , opgeblazen-

heid, waterzuchten, vooral buikwaterzucht en trommel-

zucht, alsmede recidhen en derdendaagfche koortfen,

die alle na de ziekte zeer menigvuldig waren (*>

In

^^') Ferh, van de Natuur- enGeneesk.Correspondentte-Societeit,

Jftc Deel, 2dc Afd., bl. 377 en volg. 4de Afd. , bl. 870, 894. Ilde

F 3 Deel,
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In het kometenjaar 1779 ^" ^^ ^wee volgende jaren

hebben fchier overal in ons land , voornamelijk in Fries-

land^ Groningen^ Overtjsfel , Gelderland^ in de om-

llreken van Utrecht^ in Zeeland^ daar, waar vele lage,

waterige landen en flikken zijn; als ook in de droogma-

kerijen van Bleiswtjk , Hillegondsberg , ter Brugge ,

Bergfchenhoek , Berkel en Schiebroek , kwaadaardige

najaarsziekten geheerscht. Zij begonnen zich in het laatst

vanjulij, doch vooral in Augustus, te verfpreiden; eerst

vond men hier en daar onder de geringe lieden , vervolgens

onder de geheele bevolking , koortszieken, meest aflatende

of tusfchenpoozende allendaagfche of dubbelde anderendaag-

fche koortfen. De aanvallen waren zeer ongeregeld en ver-

vroegden telkens , zoodat zij bij velen welhaast in eene

aflatende koorts en bij fommigen in eene aanhoudende

koorts veranderden , terwijl zij bij anderen op eene roo-

deloop uitliepen. In September was de ziekte (volgens

bicker) zoo algemeen, dat men naauwelijks een huis

vond , waarin niet twee, drie of meer, ja zelfs in fommige

huizen acht ^ tien , ziek lagen. Met het toenemend getal

zieken , werd de ziekte ook boosaardiger en doodelijker.

In October bleef de ziekte even algemeen en even

hevig voortduren en dit duurde tot half November

,

toen door de koude en regen de ziekte flerk vermin-

derde , hoewel er (leeds den winter nog vele zieken

fukkelende bleven aan gevaarlijke naziekten. In den herfst

van 1780, alsook van 1781 hervatte zich de ziekte on-

der

Deel, 2de Stuk, bl. 89—104. lilde Deel, 3de Stuk, bl. 389—405.

In 1782 heerschte als naziekte te Kampen menigvuldig de waterkan-

ker, t. a. pi. lilde Deel, 2de Stuk, bl. 228, 237.
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i der dezelfde oorzaken en omftandigheden (*>

P^
De ziekte was naar de veffchillende plaatfen g6w?f^

zigd ; in de hooge landen , te Zevenbergen en de hooge

Fcliiwe wordt dezelve als geheel ontftekingachting opge-

geven , en worden maag- en darm ontffceking gezegd aldaar

niet zeldzaam te zijn geweest^ in oorden ,> die dóor'moe^

rasfen, veenen of droogmakerijen een rottend beginfél ont-

wikkelden , was dezelve gal- eii rotachtig 5 te Amfler^

dam en langs de kusten der Zuiderzee zinkingachtig,

gepaard met fympathifche verfloring van de werking van

de lever én het darmkanaal (f).

Meestal klaagden de lijders over groote loomheid 9

vermoeidheid , pijn in de ledematen , vooral in de beenen

en rug, zwaarte in het hoofd, ligthoofdigheid en zware

hoofdpijn , rusteloosheid , vermoeijenden flaap , grooten

dorst, leelijken en bitteren fmaak, afkeer van fpijzen,

misfelijkheid , walging , pijn voor het hart , band of

zwaarte in den buik. Vele kregen bij iederen aanval

of verheffing van koorts hevige galbrakingen en fommigè

terzelver tijd, even als in eene boort of cholera ^ fterke

afgangen van groene . galachtige , miskleurige ftofFen en

loosden van boven en onderen lange ronde wormen, (eii

wel in grooten getale, zoodat Dr. dê moraas te Som*

meU^

(*) L, BiCKER, in Verh, van het Bat, Oen, te Rotterdam ^ IXde

Deel, bl. ii en volg. j. van zwigt, in Verh, van de Natuur- en

Üèneesk. Correspondentie-Sociëteit , Ifte Deel, 4de Stuk, bl. 580

en volg. Ilde Deel, ifte Afd., bl. 267 en volg.

(tJ Verh, van Natuur- en Geneesk, Correspondentie-Sociëteit

^

Ilde Deel, ade Afd., bl. 61 en volg. IVde Deel, bl. 58, 711. Ifte

Deel, M. 476, 487, 593, 607. J. fellinga. Dist, de fehre quar-

tana, Gron. 1784, p. 16. Tmussen, Hcrfstkoortfen, bl. 32.

1" 4

,
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mehdpjk er tot 70 en 80 zag uitbraken en Prof. otto

te Bommel^ een even groot aantal door ontlasting zag

afgaan). Bij de meesten volgde op eene korte huiverig-

heid eene brandende hitte , zeer hevige hoofdpijn , bran-

dende drooge huid , waarop een fterk , doch onvolkomen

zweet volgde; waarna de meeste toevallen verminderden

of verdwenen , terwijl fommige in dezen (laat der koorts

fterk ijlden. Indien er geene beterfchap volgde, werd

de koorts, die eerst meestal dubbeld anderendaagsch was,

aanhoudend, in welke men echter alle avonden eene min

of meer kennelijke verheffing befpeurde. De pols was

bij de meesten , bij den eerflen aanval , ingetrokken

,

klein , doch verhief zich bij den volgenden , en vooral na

de ontlasting door braking of afgang, of ook na eene

aderlating. Het bloed was meestal los , zwartachtig

,

met eene galachtige wei; de tong met eene witte of geel-

achtige dikke korst bezet , het zweet rottig van reuk ,

de urine hoogrood en fchielijk troebel. Zij, die (lier-

ven , kregen eenige dagen voor hunnen dood den hik ,

blaauwe vlekken, onwilligen afgang en waterlozing, een'

doodreuk en andere toevallen van verfterving der inge-

wanden.

Eenigen, vooral behoeftige lieden, zag men terwijl

zÖ fterk en gezond fchenen , wel werkten en aten , on-

verhoeds aanvallen van eene zeer boosaardige koorts , met

vinnige hoofdpijn , hevige benaauwdheden , geweldige

braking, raaskallende ijlhoofdigheid , hik , ftuip trekkin-

gen en meteorlsmus. Nadat die toevallen 12, 14, 16

uren geduurd hadden , liet de koorts eenige uren een

weinig af, met vermindering van de meeste dier toeval-

len. Den volgenden dag of nacht kwam de aanval eeni-
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ge uren vroeger met allc^ gemelde toevallen , doch hevi-

ger, en dit duurde lot den derden of vierden dag, wan-

neer de lijders gewoonlijk, in we(irwil van alle aange-

wende middelen, bezweken.

De meeste lijders echter waren eenige dagen ziekelijk,

bleek, lusteloos, neêrflagtig, hadden afwisfelingen van

koude en hitte , bitteren fmaak , geen' eetlust , ligte wal-

ging, vermoeidheid, magteloosheid , beving der handen,

vervolgens afgebrokene, vermoeijende flaap, ligtheid in

het hoofd, drukkende hoofdpijn, vooral boven de oog-

bollen , pijn in den rug , de armen en beenen , vuile

witte en geelachtige tong , zwakke , eenigzins raddere

pols. Na eenige dagen vermeerderden de toevallen , in-

zonderheid de magteloosheid, rusteloosheid, verwarring,

pijn in het hoofd en neêrflagtigheid ; de pols was nu

radder en voller, dan weer trager, flapper en klein, het

gelaat peinzend , de oogen roodachtig , de tong geel

,

groenachtig of bruin en droog, de fpraak fchielijk en

afgebroken , de adem heet en Hinkende
, gelijk ook het

zweet; de huid droog of klam , niet zeer heet, de pis

brandend , rood of bleek geelachtig , bijkans natuurlijk ,

de afgangen fomtijds dun , bruin , gistig , rottig en gewel-

dig ftinkende, bij eenige weinigen met wormen, het

bloed bij fommigen weinig veranderd, bij anderen met

een groenachtig vel bedekt, en onder dit los, ontbonden

en zwart; alle dagen befpeurde men aflatingen en verhef-

fingen der toevallen.

Na twee of drie dagen nam men vooral waar een groot

en fchielijk verlies van krachten , met eene buitengewone

verzwakking van het ganfche fpiergeflel , groote wezen-

loosheid en onaandoenlijkheid voor hun eigen gevaar en

F 5 voor



voor alles wat hem moest aangaan, gepaard met eene

diepe (laapzuchtigheid , itille , mijmerende , rsvelende

ijlhoofdigheid , liggen op den rug , halfgeüotene oogen :

opgetrokken knieën
, pluizen op de dekens ; alle gewaar-

wording en bevatting fcheen uitgedoofd. De pols is

klein , Hap of ingezonken en zeer langzaam ; bijzonder

(tekende hitte der huid , eene zeer drooge , bfuine

,

foms zwarte en als gerookte tong, fomtijds geribd of

gekloofd; de tanden en tandvleesch met eene bruine,

rottige (lijm bezet ; een bijzondere trek naar bier , wijn

en hartverfterkende middelen, eindelijk fpruw , hik,

ftuipen, peestrekking, blutsvlekken , klam zweet, mete^

orismus^ onwillige afgang en waterloziug, enz.

Slaapzucht kenmerkte vooral den aard dezer koortfen*

Dezelve heerschten vooral in die plaatfen om Utrecht^

welke veengrond hebben; in Kampen waren dezelve ook

zeer kwaadaardig ; in Breda en in den Bosch kenmerk-

ten onze koortfen zich door aanhoudenden (laap , gedu-

rende den aanval, waarom zij ook te Rozcndaal als

fehris apoplectica worden opgegeven. Te Zevenbergen

zag VAN DER LINDEN de zwaarfte toevallen derzelve voor

hculfap verdwijnen. Te Zierikzee eindigden de zenuw-

koortfen door eene gunftige opzwelling der oorklieren,

terwijl in 1790 in den Haag d^ZQ opzwelling een on-

gunltig teeken werd bevonden. In den Briel begon de

aanval der tusfchenpoozende koorts (leeds met beroerte j

zinvang en fluiptrekkingen , die door den koorstbast alleen

gefluit werden. Indien deze xzFraneker en Kampen niet

tijdig genoeg gebezigd werd, was de derde aanval doo-

delijk en de lijder flierf in den (laat van beroerte. Te

Harlingen zag kuuseman in de aanvallen ijlhoofdigheid,

we-
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wezenlóosheid , (luiptrelvkingen , terwijl een gevaarvolle

llaap onverwachts overviel (*).

Na de ziekte moesten de lijders zich zeer in acht ne^

men, ten aanzien van dieet en levenswijze, dewijl

de minde misflag, blootlielling aan koude, nadeelige

dampen, enz. hen fchielijk deed inftorten en dit gebeur-

de niet zelden en dan veelal op eene gevaarlijke wijze.

De naziekten waren flepende kwalen, verftoppingen der

ingewanden, vooral der lever, (welke laatfte met geel-

zucht te Veere , Alphen , Bergen op Zoom en West-

kappel epidemisch heerscliten) , kwaadfappigheid , geel-

en waterzucht , fcorbutieke ziekten , waterkanker , lang

aanhoudende tusfchenpoozende, vooral hardnekkige der-

dendaagfche koortfen.

In Ibmmige oorden van ons vaderland, vooral in Gel-

derland en langs de zeeftranden. bijzonder die van de

Zuiderzee^ heerschte in deze jaren eene hevige pers-

loop , was zinkingachtig van aard, gepaard met fympathi-

fche verftoring van de goede werking der lever en van

het darmkanaal , in verllerving en rotkoorts ligtelijk

overgaande. Zij breidde zich in fommige fteden, gelijk

llarlingen ^ Harderwifk ^ Enlihuizen ^ Nijmegen ^ Ziit-

phen en andere, alsmede over de zeedorpen ,
geweldig

uit,

([*) Breedvoerig vindt men de ziekten dezer jaren by bicker , t.

fl. pi., en in de Ferh. van de Natuur- en Geneesk. Corresponden-

tie-Societeit, vooral Deel I, bl. 38, 43, 175*, 238, z6^*, 295,315,

sr?» 380, 4rö, 487, 505, 516, 593, 607, 679, 769» 773. 779» 826^

891, 923 5 925—41. Deel II, Afd. 2, bl. 61, 122, 148, 279. Deel

III, bl. 91, 125, 133» 140. Deel IV, bl, 58, 362, 599, 711. In

Deel I, bl. 826, vinden wy de fcorbutieke complicatie kenfchetfend

bclchrevcn.

*
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uit, en hield niet geheel voor het jaar 1783 op (*).

De ziekten dezer jaren 1779—81 , die overigens , zoo

als ook door thuessink is aangemerkt, veelal met die

van 1826 overeenkwamen , hervatteden zich nog eens in

1 784 , hoewel in eenen veel geringeren graad , en van

eenen meer zinkingachtigen aard (f).

. De remitterende en intermitterende koortfen van 1788

en 1800 waren van galachtigen aard tot rotkoortfen met

blutsvlekken overgaande, zich, in den Haag ^ door

krampen, flaapzucht , zweren in den mond, fpruw en

verhinderde waterlozing kenteekenende. Zij heerschten

echter meer fporadisch dan epidemisch , en waren over

het algemeen goedaardig (§).

De laatfte, met de onze veelal overeenkomende, was

de

(*) Van geuns. Over de heerfchende Persloop, Hard. 1784.

Voorrede, bl. 16, 119, 181. Geneesk, Jaarboeken^ bl. 102—104,

J. H. BERNDS, Verh, yan de Natuur- en Geneesk, Sociëteit, Ifte

Deel, bl. 337, Stinstra, aldaar, Ifte Deel , bl. 948—992. Lensius,

aldaar, Ilde Deel, ade Stuk, bl. 150 en volg, IVde Deel, bl. 60a

en volg. J, DE REUS, Kort Ferflag van de Roodeloop te Harlin'

gen, met een bijvoegfel, Harl. 1779, bl. 5—27. Da leeuw, ia

Ferh, yan Servandis ciyibus. Deel XIII, bl. 73. Zie verders nog

over de ziekten dezer jaren Ferk, yan de liaagfche Natuur- en

Geneesk, Correspondentie-Sociëteit , lilde Deel, bl. 188, 194, 217.

IVde Deel, bl. 266, 562. Nieuwe Ferh, van de Haagfche Natuur»

en Geneeskm Correspondentie-Sociëteit , Ifte Deel, bl. 223 en volg.

(t) Zie over de ziekten van 1784, Natuur- en' Geneesk, Corres-

pondentie-Societeit, IVde Deel. Van geuns, t. a. pi., bl. 14,40,

50, 78, 220,280. THJjssEti ,Gefch,Befchouw. der Ziekten,h\,zi7vcvv»

(J) Zie over 1788 en 1800, Haag Tche Natuur- en Geneesk, Cor-

resp. Sociëteit, Deel IV, bl. 296*, 377, 923. Deel IV, bl. 362,

599. Geneesk, Magazijn door!?'sTiPRiAAN Luis9ius,rcnz. Snik lïl,

bi. 237—243. Deel IV, Stuk II, bl. 235 en Stuk III, bl. 209.
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de epidemie van de jaren 1807 tor 1809, welke vooral

onder de Engelfche troepen, bij derzelver landing op de

Zeeuwfche eilanden , heerschte , zich echter ook in

Noord-Holland^ Vriesland^ Groningen en elders deed

gevoelen. Wij zullen , ten einde men dezelve met de

onze kan vergelijken, derzelver voornaamde verfchijnfelen

korte) ijk opgeven (*).

Gedurende den zomer verkondigde de koorts zich,

door vermoeidheid , pijn in de ledematen , hoofdpijn , pijn

in te voren aangedaan geweest zijnde deelen, en kwaden

fmaak. Zij was bij velen zonder voorboden en overviel

dikwijls onverwachts en plotfeling, begon in den namid-

dig met koude, hevige pijn in den rug, neus, lijjpen

,

gedurig geeuwen en rekken, fidderen, beven, tanden-

klappcren , oprisping van winden , braken van flijm en

galachtige ftofFen , angftigheid , kleinen radden pols, fchie-

lijke ademhaling, maagpijn , drukking op de borst, dor-

ftigheid, drooge , bleeke huid, ingevallen aangezigt , ver-

wijde oogappels en tranende oogen. Nadat ^^z^ ftaac

van koude een half of geheel uur geduurd had , volgde

de

(•) De ziekten van 1807—9 zyn befchreven door sebastiaan,

'Befchrtjvin^ van den aard ^ de kenmerken en genezing der tus-

fckenpoozende moeraskoorifen^ enz., vertaald door j. houtman,

Ifte Deel, bl. 91--153. G. blane, The Mediaal and CJiirurgical

Transactions ^ Tom. lil, p. i sqq. Hamilton, in Medical and

Physical Journal, Vol. XXV. L. r. muller, Diss. Med, de fehre

intermittente, Gron, 1810. Thuess[nk , Geneesk, Waarnemingen,

Gron. 1810, bl. 161. en volg. — Wenfchelijk ware het, dat sebas-

tiaan ook het Ilde Deel zijns werks uitgaf, 'ten einde zyne lyk-

openingen en behandeling der zieken met de onze te kunnen verge-

lijken. Hij vond, even als hamilton, dat hardigheld in de linker-

zijde of opzeiting dr milt in deze ziekte algemeen was.
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de hitte, het aangezigt werd rood, zwol op, de be-

naauvvdheid was groot, de dorst buitengewoon, fchier on-

leschbaar , de hitte brandend , Itekend , de tong droog en

llijf , de pols vol en rad , de hoofdpijn geweldig , ijling

menigvuldig , de huid droog, urine rood en veroorzaak-

te bij de uitlözing pijn in de pisbuis. De hitte duurde

4,6,8 uren , dan liet de geweldige fpanning over het

geheele ligchaam af, de huid werd vochtig, de pols

weeker , langzamer, de tong vochtig, losfer , een alge-

meen zweet brak over het geheele ligchaam uit. De

ademhaling werd vrijer , de pijnen hielden op , de zieke

werd rustiger en viel in eenen llaap, waaruit hij werd

opgewekt , door eene fterke uitzetting van de blaas , de

urine bevatte een roodachtig zetfel ; het zweet was Icherp

,

zuurruikend , buitengewoon menigvuldig en verzwakte

den lijder uitermate.

Nadat de aanval door dit fterk zweet , of ook wel

door eene fterke ontlasting van urine of lloelgang had

opgehouden , behield de zieke nog altijd eenen meer of

minder fnellen pols , was afgemat , had bitteren fmaak ,

met geel flijm beflagene tong , braakte foms vele galftof-

fen ,
gevoelde eene ligtigheid in het hoofci en had beilen-

dig hoofdpijnen. Het aangezigt was bleek geelachtig , de

urine rood.

Wanneer de koorts minder hevig, de zieke voor den

aanval gezond en aan het klimaat gewoon was , volgde

na den aanval eenige rust en eene volmaakte a^yrexie.

De opgenoemde verfchijnfelen hadden voornamelijk

plaats in den eerften aanval of ook wel later , wanneer

de behandeling van den (laat der verduwings-werktuigen

in den beginne verzuimd , of om eene of andere oorzaak

on-
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ondoenlijk was. Indien er behoorlijke ontlastingen had-

den plaats gehad , waren de toevallen minder hevig.

Somwijlen was de laatrte aanval van koorts buitengewoon

2waar, en door de hierdoor in het ligchaam te weeg

gebragte geweldige verandering bleef de koorts weg.

Deze koortfen hadden eenen anderendaagfchen of dub-

belden anderendaagfchen loop; deze laatfte duurde langer

en was hardnekkiger dan de eerlle. Naarmate de inge-

wanden meer waren aangedaan, des te "eerder veranderde

de enkelvoudige derdendaagfche koorts in eene dubbelde

en was oorfpronkelijk van dien aard. Bij verzuim of

verkeerde behandeling werden de koortfen aflatend of

aanhoudend , doch veranderden eindelijk weder in enkel-

voudige anderendaaglche.

Sebastiaan nam bij de onderfcheidene lijders vier

verfchillende graden van ongefteldheid der eerlle wegen

waar , als

:

10. De tong met galachtig (lijm bedekt, de fmaak bit-

ter , oprisping , braking , maagpijn , trek naar zuur

,

afkeer van dierlijk voedfel , verlloptheid of vele gal-

achtige ontlastingen , geweldige hoofdpijnen , duize-

ligheid , ligtheid in het hoofd , flapeloosheid en tus-

fchenpoozende koorts,

ao. De tong wit , flijmaehtig , ftinkende adem , opris-

pingen , fterker maagpijn, braking van gele, groe-

ne , zure , fcherpe , de tanden ftompmakende gal

,

geen eetlust, verlangen naar koude en zure dran-

ken, gele en groene breiachtige (toelgangen met

buikpijn , de huid van bleekgeel tot oranje toe ge-

kleurd , pijn in het voorhoofd , flapen , leden en

lendenen , flapeloosheid , duizelingen ; de koortsaan-

val-
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vallen gingen met groote liitte en fjlhoofJigheid vei;-

gczeld, liet zweet was geweldig en kleurde het lin-

nen, de koorts meest aflatende.

3°. De tong bruin of zwart of uitermate rood en dik ,

droog, de adem flonk, de buik opgezeten verilopt,

de afgang bruin, zwart, (linkend, dorst geweldig,

trek naar zuur , de huid fmerig , bleek of donker-

geel, de koortshitte (lekend, ijlhoofdigheid , het

zweet ontbonden en verzwakkend , de zwakte tot

het uitoefenen der dierlijke verrigtingen groot, de

koorts aflatend of aanhoudend.

40. De tong fmerig , blaauw of zwart , droog , onbe-

wegelijk , als Jn den mond vastgelijmd , ingetrokken

,

met barften en kloven ; de lippen en tandvlecsch

met eene zwarte dikke korst overtogen , de boven-

buikszijden zeer heet of koud , de buik opgeblazen,

gedurige zwarte , lijkaardig (linkende , foms onwille-

keurig ontlaste (loffen , foms braking van zwarte

,

Hinkende doffen, en met dit braken vereenigde zich

menigmaal buikloop, waarmede zich doode en le-

vende wormen ontlastten. Deze toevallen gingen

^ vergezeld van koude der ledematen , benaauwdhedcn ,

flaauwten , hik , ingevallen aangezigt , koud zweet

,

aanhoudende koorts, enz.

Bij verzuim der ontlastende geneeswijze ging bij ver-

volg de eene graad in den anderen over; dikwijls echter

vertoonden zich , bij eene fterke ongefteldheid van lever

en ingewanden , deze hoogere graden reeds van den be-

ginne af aan. Menigmaal waren deze toevallen enkel

periodiek, zonder eenig kcnteeken van koorts , hielden

eenigen tijd op, keerden regelmatig terug, of lieten in

fterk.
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flerkte en hevigheid flcchts van tijd tot tijd af, en wer-

den regehnatig of onregelmatig erger.

Cholera was in deze epidemie menigvuldig , allerge-

vaarlijkst en niet zelden doodelijk. De ontlaste (lofFen

waren meestal dun; blaauwachtig zwart, zeer (linkend,

pijn in de maag , de buik opgezet gefpannen , het aan-

gezigt koud , ingevallen , loodverwig , de pols klein

,

zwak , en ongeregeld , menigmaal naaawelijks voelbaar

,

de ademhaling fnel en ongeregeld , Iterke dorst , hik

,

flaauwten , (tuipen , enz. Waren de lloffen minder be-

dorven , dan verminderden deze toevallen allengskens ,'de

pols verhief zich en werd meer geregeld , er volgde'

llaap en zweet , en eene ziektefcheidende brandende urine.

Galbraking ,
gebreken van lever en milt, geelzucht,

ontftekingen , verzweringen en verftoppingen der inge-

wanden , aanhoudend braken , buikloop , welke foms

bloederig was ,
pijnen en groote gevoeligheid der buiks-

ingewanden en perlingen ^ waren in deze epidemie , even

als in 1826, dikwijls aanwezig (*). Spruw was zeer

zeldzaam en dan meest bij kinderen , vrouwen en teeder

opgevoede en zwakke jongelingen.

Dikwijls was de epidemifche koorts vergezeld met

flaapzucht en beroerte en vertoonde alle die verfchillende

verfchijnfelen , welke wij in ons eerfte hoofddeel hebben

opgegeven. Ook zag men niet zelden halsftijfheid, flijf-

heid der zenuwen (tetanus of rigor nervorum) en algc-

meene ftijfte des ligchaams {tetanus universalist , waar-

in het ligchaam , door fterke kramptrekkingen uitgerekt

ligt^ ftijf en geheel onbewegelijk is. Deze niet zelden

voor-

(¥) Sebastiaan, t. a. pi. bl. 91, 97, 99, 103 en volg.

G
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voorkomende -algemeene , met flaapzucbt verbondene te-

tanus ^ was het ergfte, fchrikbarendlle en gevaarlijkde

toeval dezer epidemifche koortfen (*).

Gedurende het heete jaariaizoen , waren na de koort-

fen flapeloosheid en geweldige hoofdpijn algemeen.

De gewone anderendaagfche koortfen verlieten de lij-

ders gemeenlijk met den sden, sden, 7den aanval; de

dubbelde anderendaagfche duiuden gewoonlijk veel langer,

de aanhoudende 7 , 14 of ai dagen. Inftortingen waren

zeer algemeen. Na de koortfen vertoonde zich de ge-

wone uitflag aan den mond , die zich foms tot wangen

kin , verhemelte en tong uitftrekte ; dit was echter geen

teeken , dat de koorts niet terug zoude komen.

De fchurft , als ook eene zekere foort van zemeluit-

flag, (^herpes) was in deze epidemie critisch; foms wa-

ren ook braken , laxeren , of zweeten , als ook dikwijls

eene fterke ontlasting van urine , warerzuchtige zwellin-

gen van voeten en balzak , ziektefcheidcnd , en wisfelden

fom wijlen met de koorts af; ziektefcheidend was ook

niet zelden eene (lerke kwijling, ontfteking der oorklie-

ren , {parotides) en geelzucht , wanneer dezelve na den

7den dag volgde; doofheid was ook een teeken van be-

terfchap.

Tegen het midden der maand September werd het we-

der koud, guur 5 regenachtig met fterken wind en nu werd

het

(*) Aldaar, bl. 115 en volg., I3I. 137 en volg. De gefleldheid

van de lever fchcen weinig tot het oniflaan dezer zenuvvtoevallen

toe te brengen; zij verfchenen niet in zeer galachtige geftellen, en,

even als in 1826, veelvuldiger bij het koude, vochtigere herfstwe-

der in September en October, dan in de brandende hitte der honds-

digen.
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het galachtige der ziekte , meest gastrisch rheumatisch

of catarrhaal-gastrisch. De huid fcheen nu minder geel

,

hoofdpijn, dorst, enz. minder; de fmaak werd kleverig,

flijmerig , de galachtige gelleldheid week geheel voor het

11 ijmachtige ; hoemeer de winter naderde, zooveel te fter-

ker verminderde de leverziekte , zonder evenwel geheel

te verdwijnen ; de milt en flijmklieren leden echter des

te meer, de zwakte was heviger en de in (lortingen .me-

nigvuldiger ; de zieken waren bleek , cachectisch van

kleur , milt , alvleesch en klieren van het darmfcheil

waren menigvuldig aangedaan, de verduwing, affcheiding

en voeding waren in wanorde , de opllorpende vaten wa-

ren als het ware verlamd , waarvan allerlei footren van

waterzucht en langdurige naziekten de gevolgen waren;

etterbuik en etterachtige doorloop waren ook niet zelden

en veroorzaakten den dood.

De loop der tusfchenpoozende koortfen was nu eenig-

zins anders; uit de enkelvoudige en dubbelde anderen-

daagfche werden alledaagfche en derdendaagfche koortfen

geformeerd , hetgeen bijzonder in de maand October plaats

had ; en , wanneer er geene aanmerkelijke ongefteldheden

der organen aanwezig waren , wanneer dezelve goedaar-

dig waren en de ziekte niet gecompliceerd was, liepen

deze koortfen gemakkelijk af.

De afloopende koortfen waren echter veelal met zin-

kingen gecompliceerd, hetgeen de ziekte en de gevolgen

der ziekte moeijelijker maakte en de inftortingen vermeer-

derde. Naarmate deze zinkingen vermeerderden, werd het

getal zieken grooter, maakten ze de genezing der koort-

fen moeijelijk en langdurig ; te meer daar deze zenuw-

achtige complicatie , welke het zenuwgeltel buitengemeen

G 2 ver-
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verzwakte, dikwijls een zenuwaclitig karakter aannam.

Men merkte nu dikwijls de volgende verfchijnfelen op ,

als: neusverfloppingen , niezen, hoest, drukkende, ver-

doovende hoofdpijn , duizeling, pijnen in den rug, de

lendenen, knieën, beenen, keel en nek, drukking op de

borst , de toevallen vermeerderden des avonds , waarop

tegen den morgen zweet uitbrak en de koorts ophield
,

maar zich ook weldra op nieuw verhief. Wegens de

toenemende zwakte verminderde het zweet vervolgens,

de pols was klein , rad en zwak , weinig hitte
, geen

eetlust , met den 4den of 5den dag ijlhoofdigheid en

meerdere zwakte, (laapzucht , beroerte, kramptrekkin-

gen, opfpringen der pezen en ftuipen; onwillekeurige

urine en üoelgang, en eindelijk bij groote hevigheid der

toevallen en verzwakking des ligchaams de dood.

De koorts maakte eene fcheiding tot gezondheid door

zweet, urine en buikloop; voordat dit gefchiedde , ging

zij in eene regelmatige tusfchenpoozende koorts over. Bij

ouvolkomene fcheiding ging de koorts in uittering , wa-

terzucht , trommelzucht , opzwelling , verharding en ver-

zweering der onderbuiksingewanden , longtering, fclinrft,

fcheurbuikige gefteldheid der vochten, alle- en derdendaag-

iche koortfen , enz. over.

De buikloop , met tusfchenpoozende koortfen gepaard

,

en zelfs met perfingen vergezeld , was van een' zeer er-

gen aard , dewijl de zieken , door het geweld der toeval-

len afgemat , aan verlies van krachten en koudvuur

,

zonder befef van naderend gevaar overleden.

De verandering van de galachtige conditutie in de

flijmachtige , bevorderde zeer, door de bijgekomene zin-

kingen, de veimenging der koorts met flaapziicht en

be-
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beroerte. Rheumatifche toevallen, roosachtige ontflekin-

gen, belroos, enz. waren algemeen; deze laat fte had

menigmaal toevallen van ontfteking der herfenen (jphreni^

tis^ ten gevolge, die in den dood uitliep.

Met de tusfchenpoozende koortfen waren eindelijk niet

zelden hysterifche en hypochondrifche toevallen , maag-

pijn , oprisping van winden zonder eenige verligting,

toewringing van de keel, moeijelijke ademhaling, enz.

vcreenigd. Somwijlen verborg de koorts zich achter

deze verfchijnfelen ; fomtijds werd de werkelijke koorts-

uitbarfling door twee of drie hysterifche aanvallen voor-

afgegaan , waarna de tusfchenpoozende koorts zich in

haren behoorlijken vorm vertoonde en haar masker afleg-

de ; ook moest men deze gemaskerde koortfen geheel als

zoodanig behandelen (*).

Alle deze tot dus verre befchrevene epidemiën zijn

het , die de fchrijvers onder de najaars- of moeras- of

kwaadaardige herfstkoortfen rangfchikken ; zij hebben al-

le de door buchner opgegevene kenmerken , en zijn alle

van dezelfde natuur of aard , zoo als dit door onderlinge

vergelijking gemakkelijk in het oog valt, en overvloedig-

lijk bewezen is in de meermalen aangehaalde werken.

Dit alles zal nog nader blijken bij de befchouwing der

oorzaken en behandeling, welke in de hoofdzakelijkfte

punten bij allen dezelfde zijn.

Wat de verfchijnfelen betreft , zal men, deze epidemi-

ën met die van 1826 vergelijkende, fpoedig de gelijkaar-

digheid ^derzelve ontdekken. Immers bij allen vindt men

dezelfde koortsvormen , intermitterende , remitterende en

min

() Zie SEBASTIAAN, Bloeraskoorts , bl. 153—-166,

G 3
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min aanhoudende , bij allen enkele en vooral dubbelde an-

derendaagfche koortfen ; bij allen was dezelfde onregel-

matigheid (^anoinalie) der koortfen; ook diezelfde onre-

gelmatigheid in de^ drie tijdperken der tusfchenpoozende

koortfen , geringe koude , geweldige en lang aanhouden-

de hitte en weinig zweet ; diezelfde vervroeging {antici^

patio) y fpoedige verdubbeling en verlenging van dezelve

;

ook die zeldzame, volkomen koortsvrije tijd (^apyre-

xia complcta) ; diezelfde veelvuldige overgang van inter-

mittens in remittens ; diezelfde mengeling van intermittens

met remittens , die den hemitriiaeus of de scmitertiana

maakt; diezelfde onleschbare dorst, geduchte plaatfelijke

pijnen {cephalalgia ^ dolores osteocopi)^ bij de meesten

tevens diezelfde congestiones bij de koortfen , welke de

fcbres perniciosa ^ de apoplectica , soporosce en chok'

icrica of dysentcnca , ten gevolge hebben ; diezelfde

,

zich met de koortfen vereenigende , of zich daarbij voe"

gende buik- en persloop; datzelfde buitengewoon groote

en fpoedige zinken der krachten , die de boosaardigheid

onzer epidemie van 1826 kenfchetfen , diezelfde vermen-

ging van de koorts met gastrifche , flijmachtige , galach-

tige , rotachtige, zenuwachtige, catarrhale eu rheumati-

fche verfchijnfelen ; bij bijna allen (indien er geen fopo-

reufe toeftand aanwezig was) diezelfde flapeloosheid , als

ook groote benaauwdheden ; bij allen diezelfde herhaalde

wederinflortingen ; diezelfde veelvuldige naziekten , als

waterzucht, verfloppingen , verzweringen der ingewan-

den , uittering , enz. ; diezelfde overgang in andere en

derdendaagfche koortfen , en meer andere dergelijke ver-

fchijnfelen , die men bij onze gewone jaarlijkfche galach-

tige , gastrifche , remitterende en intermitterende koortfen,

dusdanig met gewoon is waar te nemen. Dan
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Dan , even als men in den onmcctbaren rijkdom der

bewerktuigde natuur geen twee voorwerpen , die volko-

men aan elkander gelijk zijn, zal vinden, zoo is het ook

met de ziekten; alle, hoewel van dezelfde fmetltofte af-

hangende , hebben iets eigenaardigs en verfchillen in

hare bijzonderheden. Het verfchil van de vorige epi-

demiën met die van 182Ö te willen opgeven in de bij-

zonderheden , zou , daar de meeste gebrekkig en onvol-

ledig befchreven zijn , een ondoenlijke en mijns bedun-

kens nuttelooze arbeid zijn.

Naarmate van de hevigheid en aanhoudendheid der oor-

zaken, de constitutio stationaria ^ veranderde leefwijze,

enz. , enz. , was de ziekte meer of min algemeen en

kwaadaardig en de verfchijnfelen verfchillend gemodifi-

ceerd. Zoo was de ziekte van 1667 op verre na zoo

algemeen en kwaadaardig niet als die van 1826, ichijnt,

volgens de gebrekkige befchrijving van sylviüs te oor-

deelen , meest flijrakoorts geweest te zijn , waarbij zich

fomwijlen galachtige verfchijnfelen voegden, en alhoewel

hij van plotfelinge (terfgevallen fpreekt, fchijnen apoplec-

tifche , foporeufe , dyfenterifche , cholerifche en alle an-

dere gevaarlijke verfchijnfelen en gevolgen der ziekte toen

zeldzamer te zijn geweest. Die van 1669, hoewel in

verfchijnfelen veelal met die van 1826 overeenkomende
,

fchijnt echter niet zoo algemeen, als zich meest tot-

Noord- en Zuid-Holland bepaald hebbende , te zijn ge-

weest. Dezelve fchijnt zeer kwaadaardig , met meerdere

gal- en rotachtige , mindere zenuwtoevallen en inftortin-

gen vergezeld te zijn geweest. Dezelve duurde ook lan-

ger , als niet voor 1672 geëindigd zijnde. In de ziekte

van 17 17— 19 fchcen het galachtige en rotachtige zwaar-

G 4 der,

k
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der , het nerveufe , foporeufe en apoplectifche zeldza-

mer, althans minder gevaarlijk en minder doodelijk te

zijn geweest. Die van 1727^-36 heerschten in eenen

ligteren graad , en waren , volgens van swieten , vol-

komen gelijk aan die van 1719; wij vinden, dat (alhoe-

wel in Amjlerdam veel heviger als in 1826) dezelve

over het algemeen minder zinking- eli zenuwachtig, min-

der door inkortingen en naziekten gevolgd , minder alge-

meen kwaadaardig en doodelijk geWeest is. De ziekten

van 1742—48 verfchillen van de onze door mindere

kwaadaardigheid, meerdere gastrifche en ontftekingachtige

verfchijnfelen , en hoewel het typheufe zich toen ook

reeds deed gevoelen , was echter het apoplectifche en

foporeufe minder algemeen en minder hevig , als volgen-

de meestal eerst na 6 of 8 voorafgegane aanvallen (*).

Die van 1760—63 waren minder algemeen en kwaadaar-

dig, minder met cholerifche en foporeufe, meer met

worm- en flijmtoevallen vergezeld ; recidieven en naziek-

ten waren ook zeldzamer. Die van 1770—1776 waren

in het algemeen meer gal- en rotachtig, blijkens de me-

nigvuldigheid van fpruw, petcchiae^ miliaria ^ en hoe-

wel wij ook van zenuwachtige , catarrhale , rheumati-

fche , cholerifche, dyfenterifche, foporeufe en apoplecti-

fche

(*) In weerwil echter van de groote overeenkomst der beide epi-

demiën moeten wij in de tocpasfing van de waarnemingen van

PRiNGLE en HOME op ons land voorzigtig zijn, dewyl deze leger-

ziekten waren en door het verfchil der volkeren en leefwijze gewij-

zigd werden. Immers de lijders waren veelal jonge, fterke, in berg-

achtige ftreken geborene foldaten, liefhebbers van flcrke dranken,

en die aan alle oorzaken tot ontlleking onderhevig waren; maag-,

darm- en hcrlcuonifteking waren toen zeer menigvuldig.
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fche toevallen meUIng gemaakt vinden , waren deze op

verre na zoo hevig niet als in 18126. De ziekten van

'^119—84 verfchillen naauwelijks van de onze , v^raren

echter, over het algemeen, minder algemeen verfpreid en

minder kwaadaardig, en veelal meer rotachtig, minder-

zenuw-, zinkmg- en flijmachtig; terwijl in 1807—9 de

ziekten op verre na niet zoo algemeen en kwaadaardig,

veelal meer gastrisch nerveus waren ; hetgeen ook overeen-

komt met de toenmaUge ziektegedeldheid en met de om-

ftandigheden , die een mismoedig leger vergezellen.

Wij zouden nu nog onze epidemie met dergelijke el-

ders geheerscht hebbende in vergelijking kunnen bren-

gen , en aantoonen , dat buiten ons vaderland ook me-

nigvuldige malen dergelijke ziekten zijn waargenomen en

belchreven; dan daar dit niet in de prijsvraag gevorderd'

is , moeten wij zulks ftilzwijgend voorbijgaan (*).

III.

(*) Zie onder anderen cleghorn, Observ. on the Diseases in

Minorca, London 1751, p. 2i7sqq. Gullen, Primae lineaepraxeos

medicae^ L. B. 1779, § 227, p. 102. Perceval, Essays rnedical

and experimental, Lond. 1772, Vol. I, p. 144 sqq. Zimmerman,

Fün der Erfahrung in der Arzneykunst, Zurich 1763, Theil I,

Buch II, Cap. 111, f. 107 sqq. Lauter, Historia medica bienna-

lis morborum ruralium, Vindob. 1761 , p. 20 sqq,, p. 50 sqq. Me-
dicus, Samml. yon Bcobachtungen aus der Arzneywisfenfchaft^

Zurich 1766, Band II, f. 349 sqq. Gefchichte periodifcher kravk'

heiten, Carlsruhe 1764, i und 2 Buch, Quarin, de fehribus,

Vindob. 1772, p. 133 sqq. Vogel, de cognosc, et curandis C. H,

affectibus, Gotting. 1772, p. 8, 9, 19, 20. Selle, Handbuch der

Medicinifchen Praxis ^ Berlin 1781, p. 39,^'40, 5*^9 57, 335, 486,

LiND, Proeve over ^de ziekten der Europeërs in heete gewesten

^

Boek I, HooFdft. II, bl. 53 en volg, GuALivifeRSs Jn 'Account of

the Weather and Diseases of South-Carolina , Lond, 1776, Vol. II,

p. I sqq. Baïlly, Traite anatomicu-pathologique des fievres in-

G > ter-
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III. HOOFDDEEL.

OVER DE OORZAKEN , WAAUAAN DE MET DE EPIDEMIE

VAN 1826 GROOTENDEELS OF GEHEEL OVEREEN-

KOMENDE ZIEKTEN ALGEMEEN WERDEN

TOEGESCHREVEN.

Zoo gewoon de geneesheeren in de i6de en 17de eeuw

waren alle eenigzins kwaadaardig , vooral epidemisch ,

heerichende ziekten pesten en pestkoortfen te noemen ,

even zoo waren zij gewoon , dezelve als eeue onmiddel-

lijke wraakoefening of ftraffe Gods te befchoiiwen en aan

bovennatuurlijke oorzaken , als luchtverhevelingen , con-

Itellatiën der planeten , verfchijning van eene komeet

,

enz. toe te fchrijven. Ons dus meer met de toen heer-

fchende wangevoelens en bijgeloovigheden , dan met de

ware oorzaken der toen ter tijde plaats gehad hebbende

najaarsepidemiën bekend makende, zullen wij ons met

de befchouwing der oorzaken, van de met de onze over-

een-

termittentes simples et pernicieuses etc, pendant 1820—22, Paris

1825. Vooral de bekroonde Verh. van john cooke, in The Medical

Recorder of Bledicine and Surgery conducted hy samuel cülhoun,

M. D. Vol. VIII , Jiily, N''. 3, 1824, p. 449-523- Oct. N". 4, P.

665—675. J. P. MONFALCONj IHstoire Medicals des marais et traiié

des fievres intermittentes causées par les emanations des eaux

stagnantes y ouvrage couronn^ par la Société des Sgierices d^Or-

leans , 2 cdit. Paris 1826. 8vo. , en Storia delle febbri intermit'

ienti perniciose di Roma negli anni 1819—21. Scritta da f. puc«

ciNOTTi, ürbino 1824, Tom. I.



C 107 )

eenkomende ziekten dier tijden niet bezig houden ; in het

algemeen aanmerkende, dat al het wetenswaardige daar-

omtrent door BUCHNER is bijeenverzameld , en dat dezel-

ve geheel overeenkomen met die der volgende epide-

miën (*).

Eerst met het Jaar 1667 werden dezelve meer alge-

meen! aan natuurlijke oorzalcen toegefchreven ; en hadden

in dit jaar dezelfde oorzaken als in 1669. — De lente en

het begin des zomers was in beide jaren koud, het ove-

rige des zomers buitengewoon en onmatig heet. In 1667

duurde de hitte flechts vier weken , in 1669 gedurende

de maanden Julij , Augustus, September en een gedeelte

van October, toen door de verandering van het weder,

regen , wind en afwisfeling van warmte en koude , de

ziekte eene catarrhale en rheumatifche complicatie aan-

nam. De droogte was (leeds buitengewoon, er viel geen

regen , of ten min (Ie zeer weinig , het water was overal

flecht en bedorven, zoodat er algemeen gebrek aan goed

drinkwater was en dit water ook door de brouwers

,

zonder eenige voorzorg tot bereiding van bier (dat toen

een gewone drank was) gebruikt werd. Het water

,

dat in grachten en wallen bevat was , werd volgens

SYLvius en fanois nog meer bedorven , dewijl het zou-

te water zich met het zoete vermengde , waardoor de

ftadsgrachten met zoutachtige vuiligheden werden opge-

vuld. Uit fommige grachten droogde het water geheel

uit , welker Hinkende uitwafemingcn , alsmede die der

(lilftaande en rottende wateren en moeraslige gronden de

voornaamfte oorzaken der ziekte uitmaakten. Te Leiden

ichij-

(*) BucHNER, t. a. pi. bl. 186—226.
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fchijnen toen nog andere plaatfclijke omflandigheden aan-

wezig te zijn geweest, die een' nadeeligen invloed op de

ziekte hadden. Het weder was (leeds zeer ftil en er

was bijna geen wind, dan alleen in 1667 een noorde-

wind, wiens beweging men echter naaiiwelijks kon gewaar

worden, en in 1669 flappe zuidewinden. Alle deze

oorzaken, waren heviger en hielden langer aan in 1669 (*).

De ziekten van 17 19 hadden plaats na eenen zeer

zachten winter en een voorjaar met weinig regen en

vi^ind, hierop volgde een zeer heete zomer en herfst;

meermalen fleeg de thermometer van fa hrenheit tot

€9^. Het gevallen regenwater bedroeg dit geheele jaar

niet meer dan 20 duim f lijn , waarvan het gevolg was
,

dat het water in de regenbakken en grachten dik en Hin-

kende werd en in de groote (troomen geheel groen en

tot op den grond toe vol was van zeewier. De wind

was bij uitnemendheid flil en de lucht aanhoudend zeer

helder. De voornaamfle oorzaken waren alhier dus de

fchadelijke uitwafeming van uitgedroogde grachten, moe-

rasfige gronden en ftilftaande , rottende warercn , door

de groote hitte en droogte des zomers. IJntema fchreef

deze epidemie aan fcheurbuik toe, hetgeen bewijst, dat

dezelve toen zeer gewoon was. Voorts verdient het

opmerking , dat in dit jaar in Holland , zoowel als el-

ders , vele verhevelingen zigtbaar waren ; alsmede , dat

deze ziekten volgden op eene overltrooming van zout

water, namelijk \\ jaar na den Kersvloed van 171 7 (f).

In

C*) Sylvius, Jlppendix , Tractat IX, p. 31 et 37. Oratio de

cauiis epidemiae anni 1669. Optrum, p. 910. G. fanois, I. c.

(t) De koker, 1. c. Yntrma, Sentcnt'ta de Febribus ^ p. 12.

ScHNüRUER, Chronik der üeuchen^ Tlieil 11, f. 225.
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In liet jaar 1727, dat zich door aardbevingen en voor-

treffelijk gewas uitzonderde en welks zomer buitengewoon

heet en droog was, hadden de ziekten dezelfde oorzaken

als in 1719.

De oorzaken der in 1741 in en om Kuilenburg beer-

fchende, met de onze veelal overeenkomende ziekten,

waren de overftroomingen der landen , door het buiten

hunne boorden opzwellen der rivieren veroorzaakt , de

daardoor te weeg gebragte vochtigheid der huizen

,

duurte der granen , het eten van ontdooide en door den

llrengen winter bevrozene aardappelen , gebrek aan ver-

diende wegens het (lilftaan van den handel en verzwak-

king des ligchaams door ziekten , uit bovengenoemde oor-

zaken ontdaan. Hierop volgde een warme zomer en

veel droogte, en met dezen eene epidemifche ontfteking-

ga!koorts , met vaste kenteekenen der synocha (*).

De ziekten van 1 742-—48 waren verfchillend naar de

verfchillende plaatfen, naarmate.de daaraan blootgeftelden

meer aan onze luchtftreek gewoon waren en de oorzaken

meer of minder zamenliepen of langer aanhielden.

Gedurende den zomer en herfst van 1742 was het we-

der zeer gunftig, de warmte zacht en gematigd; met

betrekking tot het jaargetijde en het klimaat waren er in

het land geene zieken. Pringle was toen met de troe-

pen 'te Gent gelegerd , hetwelk gelegen is tusfchen het

hoogere en lagere gedeelte van Vlaanderen, De troe-

pen, die in het hoogere gedeelte der flad gelegerd wa-

ren, waar llroomend water en toegang der vrije lucht

was , waren volmaakt gezond. In het lagere gedeelte

,

waar

(•) Kloeiihof, Opuscula Medica 1747, p. 21 sqq.
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waar gcene vrije afwatering was en de troepen in de

benedcnfte verdieping van bouwvallige huizen lagen

,

welke zeer vochtig waren, waren koortfen en loop alge-

meen. Te Brugge^ gelegen in het lagere en vochtigere

gedeelte van Vlaanderen^ was het getal zieken nog me-

nigvuldiger. De troepen, die op de hoogere verdiepin-

gen gehuisvest waren, bevonden zich veel beter dan die

,

welke beneden woonden (*). '

In 1743 ontftonden de tusfchenpoozende en aflatende

koortfen, met diarrhaea^ cholera^ enz, te Antwerpen^

door flecht voedfel, onzuiver drinkwater, flecht dekfcl

en allerlei ontberingen , waaraan een leger blootgefteld is

,

fpoedige afwisfeling van warmte met koude, flechte huis-

vesting , vochtigheid , uitwafemingen van rottende plant-

aardige en dierlijke zelfftandigheden en van ftilftaande

grachten , fecreten , moerasfen , morfig (troo , flechte

dieet, enz. In de citadel aldaar, waar het zeer vochtig

is en wiens fort voornamelijk aan de uitwafemingen der

naburige moerasfen was blootgefteld , en waar de brak-

ken in de vochtige onderde verdiepingen waren , telde

men 5 h. 6 maal meer zieken , dan bij de andere rege-

menten. Deze onevenredigheid kwam eensdeels door bo-

vengenoemde oorzaken , anderdeels, dewijl de troepen

nieuw waren (f).

In 1744 en 45, toen de zomer en herfst gematigd

waren en er nu en dan veel regen viel, waren er zeer

weinig zieken , dewijl de troepen in deze beide jaren

goed gehuisvest en van alles wel voorzien waren. De

fol-

C-*) Pringle, Legerziekten , Deel I, Hoofdft. 2.

(t) Aldair Deel I, Hoofdft. 5. Deel II, Iloofdft. i , § 2 en 3.
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foldaten echter, die te Ostende ^ in Augustus 1745^

naauwelijks lo zieken telden, hoewel zij aldaar eene be-

legering hadden doorgegaan, vervolgens naar Bergen in

lienegowwen verplaatst zijnde in vochtige brakken en ia

eene plaats, die van buiten overftroomd was, telden

fpoedig aldaar 250 zieken, aan remitterende en interniit-

terende koortfen , dysenterie en eholera , waarbij zich

tegen het einde der herfst catarrhale en rheumatifche ver-

fchijnfelen voegden.

In 1747 was het getal der zieken onder de Engelfche

troepen door geheel Hollandsch Braband ^ doch vooral

in Zuid-Beverland en Waleheren , ook onder de inge-

zetenen , zeer groot , zoodat meer dan de helft der fol-

daten ziek lagen , en in Zeeland van de vier bataillons ,

die aldaar moesten blijven , fchier alles ziek was. De

hitte was als toen geweldig en langdurig , en de moe-

rasfige uitwafemingen , verrottingen van dierlijke en plant-

aardige zeifftandigheden , flecht voedfel en drinkwater

algemeen. Ook begon de ziekte vroeger dan gewoon-

lijk, uit hoofde der groote hitte , en was even noodlot-

tig voor de inwoners als voor de foldaten.

Het eskader , dat in het kanaal tusfchen Zuid-Beve-

land en Walcheren ten anker lag, alwaar de ziekte met

zoo veel hevigheid woedde , werd noch door koortfen ,

noch door persloop aangetast en was volmaakt gezond

;

hetgeen bewijst, zegt pringle , dat de vochtige en rot-

achtige lucht der moerasfen zich verfpreid had , of ten

minde verbeterd , voor dezelve tot aan de vloot geko-

men was, en dat eene zoodanige ligging in de ruime en

opene lucht eene der beste voorbehoedmidden is tegen

de ziekten van een laag en moerasfig land (*).

De
(*^ Pringle, Deel I, Tloofdfl. 7.

k
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De zomer van 1748 was wederom zeer heet, de bui-

tengewone hitte begon reeds in Mei, waarop echter ver-

volgens menigvuldige onweders volgden , die de lucht

weder zuiverden; na dezelve hervatte zich de hitte, en

in Julij en Augustus , toen de ziekten epidemisch waren

,

was het weder droog , (likkend en flil. Het leger was

gecampeerd op eenen effenen, vochrigen grond in Brahand^

langs de boorden der Maas 5 welke grond gedurende den

winter en lente overftroomd w^as ; de overftroomingen ,

welke men door den oorlog gemaakt had, maakten het

nog vochtiger , en werden vooral nadeelig voor de ge-

zondheid, toen het water in deszelfs beddingen terug-

keerde, want de lucht werd dardoor nitt alleen met

vochtige, maar ook rottige, moerasfige uitdampingen be-

zwangerd. De nevel was 's nachts fterk en nabij de

overftroomingen dik en ftinkend. Hoe digter bij de over-

ftroomingen , hoe heviger en gevaarlijker de ziektever-

fthijnfelen. De meer verwijderde oorden hadden, als

alleen aan de natuurlijke vochtigheid van het land en

aan de hitte van het jaargetijde blootgefteld, minder koorts

en gunftiger verfchijnfelen. Bij de moerasfen waren.de

ziekten niet alleen gevaarlijker , maar ook menigvuldiger

,

zoodat, op fommige plaatfen, bijna niemand van de

ziekte verfchoond bleef. Verwijderd van de moerasfen

op hooger gelegene plaatfen, waar de wind vrijen toegang

had , waren weinige , meest aan goedaardige en meer

tusfchenpoozende koortfen lijdende zieken. De hitte ver-

minderde in het begin van September en de ziekten in

evenredigheid ; de koude begon 20 October ; het regende

toen eenige dagen en de lucht werd meer koel. Om
Bergen op Zoom moesten de Staten, om de rotkoort-

fen

,
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fen , die door de overllroomingen veroorzaakt waren , te

(luiten , het land wederom onder water zetten (*).

De landlieden leden in deze epidemie veel, vooral zij,

die digt bij Breda en V Hertogcnbosch woonden ; in de

(leden waren minder zieken en na evenredigheid minder

dooden. De ziekte hecrschte meer onder foldaten, dan

onder officieren , als welke beter dekfel , voedfel en wo-

ning hadden. Te Eindhoven ^ hetwelk op eenige uren

afrtand van de overftroomingen gelegen was en van moe-

rasfige landen meer verwijderd lag , hadden zij , die bui-

ten ingekwartierd waren , altijd driemaal meer zieken dan

in de (lad , hoewel de foldaten der (lad het vorige jaar

veel in Zeeland geleden hadden. De oorzaak hiervan

was de grootere vochtigheid , want al het overige (lond

onder dezelfde troepen gelijk (f). Ook was de ziekte

me-

(^) Grainger, Historia febris anomalac Bat. anni 1748, p. 30,

36. Pringle, Deel I, bl. 86, 125, en Hoofdfl. 8.

(,t) Aldaar, Deel III, Hoofdft. 4, Aangaande de vochtigheid

merkt pringle aan, dat, alhoewel alle vochtige landen aantusfchen-

poozende koortfen onderhevig zijn, zullen echter deze koortfen,

indien er alleen vochtigheid plaats heeft, en de zomers niet buiten-

gewoon heet zyn ,
gemeenlijk flechts regelmatige anderendaagfche

en gemakkelijk te genezene zyn, maar bijaldien de vochtighei3

voortkomt uit lang ftilftaande wateren, in hetwelk planten, visfchen

en infecten fterven en verrotten, zijn de dampen of uitwafemingen

,

welke zich daaruit ontwikkelen en opftijgen, van een' rotachtig'

bedorven aard en veroorzaken menigvuldige en gevaarlijke koortfen,

welke het menigvuldigst onder de gedaante van alledaagfche of dub-

belde anderendaagfche voorkomen, die dan dikwijls aanhoudend en

kwaadaardig worden, zich echter geheel naar het jaargetijde rege-

len; want hoe menigvuldig, hevig en kwaadaardig dezelve ook op

het einde van den zomer mogen geweest zijn, echter verminderen

dezelve, by de intrede des winters, tot op een gering getal, worden

zacbter en veranderen in derdendaagfche en anderendaagfche koort-

fen, t. a. pi.

H
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mcnigvuldiger onder de armen , welke laag bij den grond

woonden , flecht voedfel gebruikten en gebrek aan ge-

neesmiddelen hadden; want zonder behoorlijke ontlastin-

gen was , volgens pringle , de natuur niet in ftaat de

ziekte te genezen, althans gefchiedde dit onvolkomener

en langzamer.

De ziekten van 1760—63 hadden plaats , nadat door

buitengewone regens , vooral in den herfst van 1760, de

binnenwaters opgehoopt en de landen ondergezet waren

;

den geheelen winter door , die zeer flap , zonder vorst

was , werd het water, door het heerfchen van aanhou-

dende zuidewinden , zeer opgezet. Op dit vochtig jaar-

getijde en eene overftrooming van den Krimpenerwaard ^

volgde een vroege en buitengewoon warme zomer,

en hoewel de volgende winters niet zoo regenachtig wa-

ren, bleven zij echter zonder vorst en de zomers warm.

Hierbij kwamen , op vele plaatfen , de veranderlijke , af-

wisfelende luchtgefteldheid , verkeerd en flecht 'voedfel

,

onzuiver drinkwater , fl:erke roering , bewerking en uit-

wafeming van flikken , moerasfen , veen- en kleigronden

,

onmatigheid , menigvuldig gebruik van fpek en zeevisch

,

vele flappe dranken , enz. (*).

De epidemie van 1770 en 1771 , die vooral in de

Neder'-Betuwe ^ tusfchen Maas en Waal^ Doesburg^

enz, , voornamelijk onder arme en oude lieden, vreemde-

lingen en kinderen , heerschte , had geheel dezelfde oor-

zaken , als die van 1760—63 , werd tevens algemeen aan

de toen plaats gehad hebbende overfl:roomingen toege-

fchre-

(*) Holl, Maatfch, D. XVIII, bl. i8o. J, j. van den bosch,

Uist, Consu epid, Verm, p. 20,
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fchreven , en woedde vooral , toen de warmte der lucht

de overftroomde landerijen deed opdroogen (*).

In 1773 waren de oorzaken buitengewone hitte en

droogte , onzuiverheid van kanalen en riolen , fchadelijke

moerasfige uitdampingen , het water , hetwelk zich door

de voorafgegane Itortregens in de lage ftreken had verga-

derd 5 dampte door de hitte van den zomer weg en liet

veelvuldige kleine moerasfen achter , welker nadeelige uit-

dampingen, zich met die van de flikken vereenigende

,

in (laat waren , de lucht onzuiver te maken ; het weder

was aanhoudend fl:il , de wind zuiden. Ook kwam bij

de oorzaken het veelvuldig omgraven van kleiachtige

akkers en velden en de ongewoonheid van velen aan de

luchtflreek. De ziekte hield tegen November op, ver-

mits door het aanhoudende regenachtige weder de moe-

rasfen met versch water werden bedekt en de uitdampin-

gen van moerasfen en flikken hierdoor en door de ver-

minderde hitte grootendeels ophielden (f).

Blijkens de gefchiedenis , ontwikkelen zich meest altijd

in de eerfte jaren der droogmakerijen, en wel bijzonder

als het land pas boven komt , epidemifche ziekten ; dit

had ook plaats 1775, na de droogmakerijen te Boskoop^

enz. , en in 1776 , na het droogmaken der veenplasfen

om Zoeterwoude en elders. Hetgeen hier de droogma-

kerijen deden , werd op andere plaatfen door de over-

(Iroo-

(•) Holl, Maatfch, D. XVIII, bl. 246, 260, 304, 306. Verh,

van de Haagfche Natuur* en Correspondentie-Sociëteit , Deel I,

bl. 130, Petrus van elsacker. Specimen medico-pracitcuni fe-

brem remittentem continuam hilioso-putridam , exhibens, Antv.

1774. Proleg. p, 12 sqq.

(t) HolU Maatfch, D. XVI, Stuk II, bl. 146 en volg. ..—

H 2
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Itroomingen veroorzaakt (*), Want op den i5den No-

vember 1775 werd Holland^ Zeeland en Overijsfel

geweldig door ^ene watervloed geteisterd , Vriesland

bleef voor groote rampen bewaard en werd flechts voor

een gedeelte overftroomd; doch op den 21 (ten Novem-

ber 1776 bragt eene (lormvloed meerdere onheilen ook

over gemelde provincie te weeg. Een groot gedeelte van

Vriesland werd door het wegflaan der dijken herhaalde

malen overftroomd ; het land was na den vloed met

eene dikke korst overtogen en gedurende den zomer van

1777 geheel onvruchtbaar, hetgeen te meer veroorzaakt

werd door de herhaalde overdroom ing. Hierbij kwamen

warme zomers en alle de reeds dikwijls opgenoemde om-

ftandigheden.

Ook de van 1775—82 in Kampen epidemisch heer-

fchende ziekte ontftond uit de al te heete en drooge

lucht , onzuiverheden en rotachtige uitwafemingen van

raoerasfige grachten en doode infecten , met zeezout be-

zwangerd drinkwater , voorafgegane hooge vloeden en

overftroomingen , de vochtigheid der huizen , door deze

overftroomingen veroorzaakt , gebruik van veel vet en

verkeerd voedfel , misbruik van (lerken drank , enz. (f).

Ten einde de, in de jaren 1779 tot 1781 geheerscht

hebbende en met de onze van 1826 in verfchijnfelen zoo

zeer overeenkomende ziekten der droogmakerijen , wat

derzelver oorzaken betreft goed te kunnen opgeven, moe-

ten

{iC) Van leeuwen. Tafereel van den Watervloed^ in Vriesland

Inleiding bl. xlvi, Zie ook Holl, Maatfch» D. XVIII.

(t) Natuur- en Geneesk, Co/resp, Sociëteit ^ Deel I, Afd. 2,

bl. 377.
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ten vvrj kortelijk eenige nadere bijzonderheden omtrent

dezelve vermelden.

De droogmaking dan , door bicker befchreven , was

4000 morgen groot, begonnen in 1772 en geëindigd in

1783. Ongeveer 3000 vreemdelingen , uit drooger en

hooger oorden gekomen , arbeidden aldaar , wonende op-

eengepakt in morfige, vochtige riettenten, in flechte

huizen en fchuren, bij lage, vochtige, modderige floo-

ten , moerasfige , veenachtige gronden , bij mest- en

vuilnishoopen , flechte fecreten, die geene doorfpoeling

of zuivering hadden, in kleine bedompte vertrekken met

vrouwen en kinderen , vele huisdieren , enz. ; niet zelden

met vele zieken in befloten bedfl:eden , op vochtige gron-

den , vuil beddegoed of llroo, en in het midden van aller-

lei rotachtige uitwafemingen flapende , des morgens voor dat

nevels en dampen opgetrokken waren uitgaande , den gan-

fchen dag in natte , moerasfige landen arbeidende , tusfchen

beiden zich op de natte gronden nederliggende , meestal

behalve eenigen fterken drank , niets dan bedorven water,

zeer veel thee en koffij , rotbare , meelige , raauwe , dik-

wijls ook half bedorvene befchimmelde fpijzen nuttigende

,

flordig en morfig levende en veelal gebrek aan verfchoo-

ning hebbende. Op het laatst van den zomer 1779 had

men 1600 k 1700 morgen drooggemalen , doch bleef het

overige grootfl:e gedeelte gedurende 1779—81 dras en

ongehavend liggen. Deze landen , die eene lange reeks

van jaren onder water bedolven waren geweest, befl:on-

den uit uitgebaggerd veen , flechte veenaarde , moerasfige

aarde en modder ; het water , op dezelve fl:ilfl:aande , als

ook dat der flooten, was zeer vuil, modderig, vol van

H 3 Ie-
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levende en doode infecten , krengen van visfchen en an-

dere waterdieren en van eene menigte rottende waterplan-

ten, vertoonende een volmaakte wijduitgeftrekte moeras.

Ook het water in de vaarten , niet in beweging gebragt

zijnde en door velen gedronken wordende , was door ftil-

llaan zeer bedorven.

Het weder was , gedurende de zomermaanden van

1779, bij aanhoudendheid ongemeen (til, heet en droog,

bijzonder in Julij en Augustus , zoodat de vruchten ver-

zengden , de ilooten uitdroogden , de waterplanten ver-

rotten en de molens door gebrek aan wind niet konden

malen. Deze buitengewone hitte, droogte en fcilte duur-

den door alle de herfstmaanden heen , begon voorname-

lijk 7 Junij en duurde tot 4 September ; 's middags was

de thermometer altijd over de 700 en 's morgens en

's avonds boven de 6o«> ; in September was het evenwel

ook nog warmer, dan in eenige herfstmaand is aangetee-

kend , den 25 , 26 , 27 September , was dezelve 78**

;

October was ook nog ongewoon warm ; in November

ftond de thermometer nog 60» en bleef beftendig boven

de 500. Den 2o{ten begon donderbui en koude. Het

begin van het jaar kenfchetfte zich ook reeds door eenen

zeer hoogen barometerftand , wiens laagfte Itand toen was

290 7S , het einde door zeer lage (landen ; het geheele

jaar leverde vele betrokkene dagen, doch weinige win-

den, meest N. W. en N. O. De gemiddelde warmte

was in 1779 71°^ in 1780 öpf, de hoogde hitte in

1779 85§, in 1780 83<> (*).

Door

C*) BiCKER, in Ferh, van het Bat, Genootfchap, Deel IX, bl.

ö, 7 > 8, 9, 61 en verv. J. c. morhr, in Algem, Vaderl, Letter-
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Door de hitte dampte de droogmakerij eene verbazen-

de menigte rottende dampen uit, die wegens de buiten-

gewone en aanhoudende ftilte , meerendeels boven dezel-

ve en de omliggende plaatfen zich bleven ophouden, en,

voor een groot gedeelte des avonds door de koude ver-

dikt , nederzakten , des nachts aldaar bleven hangen , tot

de hitte der zon dezelve des morgens weder deed op (tij-

gen ; terwijl zij overal , hoewel op de eene plaats meer

dan op de andere, eenen ondragelijken ftank van zich

gaven. Deze nu en meer andere omftandigheden , welke

men bij bicker vindt aangeteekend , waren oorzaak , dat

de ziekte zich in het laatst van Julij en in het begin

van Augustus begon te verfpreiden , zoo als wij in het

vorige hoofddeel gezien hebben. Dezelfde oorzaken wa-

ren ook in 1780 en 1781 voorhanden , toen de hitte

ook hevig en aanhoudend en het weder droog was met

geftadige flappe westewinden; de lucht was zeer elec-

triek en de ftank der grachten zeer fterk, In het begin

dezer jaren heerschten (leeds vele derdendaagfche koort-

fen , waardoor de voorbefchiktheid tot deze ziekten niet

weinig vermeerderd werd. Wat op fommige plaatfen de

droogmakerijen als oorzaak der ziekte uitwerkten, deden

elders de uitwafemingen van moeras- , veen- of kleigrond

en vele plaatfelijke omftandigheden , welke door de toen-

ma-

oefening. Deel II, Stuk 2, bl. 163—188. Van swinden. Mémoires

sur les Obseryattons meteorolog. peudani Vannée 177^. Meteoro^

logifche Aanmerkingen en bijzondere Waarnemingen , in Genees- ,

Natuur- en Huishoudkundig Kabinet, 1779, Deel I. Ferh» van

de Natuur- en Gen. Corr. Sociëteit , Deel I, Stuk 2, bl. 43—136.

Stuk 3, bl. 137—220. Stuk 4, bl. 221—380. Deel II, Afd. i, bl.

1—225. Deel III, Stuk i, bl. i—128. Stuk 2, bl. 129—270,
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malige fchrrjvers in de Verhandeliugen van de Natuur- en

Geneeskundige Correspondentie-Sociëteit breedvoerig ver-

meld zijn , naar welige ik ook , om al te groote uitvoe-

righeid te vermijden , verwijzen moet (*).

Om dezelfde redenen zullen wij ook de meer fporadisch

dan epidemisch geheerscht hebbende ziekten van 1788 en

1800, als meer uit de gewone oorzaken onzer najaars-

epidemiën, zonder verzwarende omftandigheden ontdaan

zijnde, (lilzwijgefid voorbijgaan. Ten flotte zullen wij

nog kortelijk de oorzaken mededeelen der ziekten van

1807—1809,

Deze waren , wat het Engelsch leger betrof , voorna-

namelijk de ongewoonheid van hetzelve aan het klimaat

van Zeeland ; in bergachtige ftreken geborene foldaten

werden in een vochtig , laag en moerasfig land verpiaatst

alwaar het getal van ftilftaande wateren en poelen zeer

groot was ; hierbij kwam de ontwikkeling en vervulling

des dampkrings met moeraslucht of moerasfige dampen

en uitwafemingen , de vermenging van het verfche water

met het brakke , of zoute met het zoete ; het verrotten

van vele dierlyke en plantaardige llofFen in ftilftaande

wa-

() Zie de over deze jaren in het vorige hoofddeel aangehaalde

fchrijvers. Overigens verdient het ook opmerking, dat de epidemi-

fche ziekte van 1779, even als die van 1826, telkens volgde op

eene overftrooming van zout water, de eerfte na twee hooge vloe-

den en overftroomingen van Nov. 1775 en (ruim 2| jaar) na den

ftormvloed van 1776; en de laatfte (i| jaar) na de geweldige over-

ftrooming in Februari] 1825; zekerlijk telkens niet reeds vroegtijdi-

ger na die overftroomingen, wijl de tusfchenvallende zomers — ge-

lyk dit ten aanzien van 1777, 1778 en 1825 zeer gemakkelijk kan

worden aangewezen, — geene daartoe genoegzame groote en aan-

houdende hitte opleverden.
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wateren ; de buitengewone fterke hitte van den zomer

,

veel grooter dan in Engeland en gewoonlijk; weinig of

geen regen , ftilte of weinige winden ;
gebrek aan zuiver

drinkwater , blootflelling aan al de afwisfelingen van den

dampkring ; het vervoeren der lijders met opene fche.

pen , gebrek aan behoorlijke verzorging en behandeling

;

het kampeeren der foldaten aan flilftaande grachten, op

vochtige veen- en moerasfige gronden; lage en vochtige

woningen , lage en met de ebbe afloopende legerplaatfen

,

menigvuldige verandering van ftandplaats , krijgsgevan-

genfchap, nevelachtige morgen-, avond- en nachtlucht,

onmatigheid in fpijs en drank , het verbazend misbruik

van brandewijn en jenever , dronkenfchap en de daaruit

volgende onbezonnen manier van handelen , het onvoor-

zigtig drinken van koud water , het al te veel gebruiken

van zure , onrijpe verkoelende vruchten , voornamelijk

van pruimen; ongeregeldheid in flapen en waken, mor-

iigheid, ontucht, wellust en andere ondeugden en wan-

daden; fmart en fpijt over den ongelukkig afgeloopenen

veldtogt ,
gebrek , allerlei foort van ongemakken , het

heimwee veler foldaten , derzelver inlijving in de Hol-

landfche armee , ongelukkige gemoedsgefteldheid , doorge-

ftane ellende , enz. Deze benevens de epidemifche en

endemifche luchtgefleldheid waren de oorzaken der alge-

meenheid van ziekten in deze jaren (*).

Uit dit overzigt der oorzaken onzer najaars-epidemiën

blijkt

,

() Zie verder sebastiaan. Moeraskoorts, Deel I, Hoofdft. i

«na, G. BLANE, The Medical and Chirurgical Transactions,

Vol. III. Muller, Dissen, de fehre interm, p. 38 sqq. Thues-

siNK, Geneeik, Waarnem, 1810, bl. 161 en volg.
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blijkt : dat dezelve voornamelijk zijn voortgebragt , door

voorafgegane overftroomingen of droogmakerijen , uitdam-

pingen van (lilftaande en rottende wateren , moerasfen,

klei- of veengronden , buitengewone zomerhitte ^ die de

ontwikkeling der dampen zoo zeer bevorderde , droogte

of zeer weinige regen, windftilte; verrotting van dierlij-

ke en plantaardige doffen
, gebrek aan zuiver drinkwa-

ter, afwisfeling van den dampkring en blootftelling aan

denzclven ; gebruik van veel grof en vet voedfel , onma-

tigheid in fpijs en vooral Herken drank , morfigheid , ge-

moedsaandoeningen , enz.

Daar nu alle deze en meer andere in dit hoofddeel ge-

melde ziekteoorzaken 5 ook in 1826 voor en gedurende

de epidemie hebhen beftaan , kan men veilig , voorgelicht

door gefchiedenis en ondervinding , befl uiten , zoo als

ook door de fchrijvers , die de ziekte van 1826 befchre-

ven hebben , gedaan is ; dat onze epidemie ook uit die-

zelfde oorzaken is ontdaan, en dus ook in dit opzigt

met de te voren opgegevene epidemiën overeenkomt.

IV. HOOFDDEEL.

OVEll DE GENEESKUNDIGE BEHANDELING , WAARMEDE

MEN IN DE , MET DE EPIDEMIE VAN 1826 OVER-

EENSTEMMENDE ZIEKTEN , IN HET ALGEMEEN

HET BEST GESLAAGD IS.

Wanneer men de geneeskundige fchrijvers uit de XVI^

en XVIIc eeuw doorbladert , ziet men , dat de toeftand

der
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der tot de geneeskunde betrekking hebbende wetenfchap-

pen, toen in het algemeen zeer gebrekkig was. De ont-

leedkunde immers bleef grootendeels tot de ontleding

van dieren bepaald, vele voor de dierlijke huishouding

hoogst belangrijke werktuigen werden naauwelijks ver-

moed te beftaan , en de deelen , die men meende te ken-

nen, kende men flechts ten halve. Aan de natuurkunde

van den mensch ontbrak alle wetenfchappelijke en wijs-

geerige bearbeiding 5 de verrigtingen kende men alleen

oppervlakkig; hoewel men het werktuigelijke van vele

had nagefpoord, wist men niet, hoe dezelve tot inftand-

houding van het leven medewerkten en welke gevolgen

,

uit derzelver ftoornisfen voortvloeiden. De ziektekunde,

de fteun en leiddraad der Phyfiologie misfende, rustte

op onbewijsbare leerftellingen , die elkander in ongerijmd-

heid overtroffen. De natuurlijke gefchiedenis was door

fabelachtige eu vaak aan dwaasheid grenzende verhalen

ontfteld; land- en volkenkennis hoogst gebrekkig. De

natuurkunde, met uitzondering van het wiskundige ge-

deelte, was nog in den (laat der kindschheid, en de toe-

pasfmg derzelve op andere takken van kunst en weten-

fchap van weinig beteekenis. De fcheikunde, in handen

der Alchimisten , was weinig of niets voor den arts ter

opfporing van de natuurlijke oorzakeu der ziekten, of

voor de kunst van dezelve te verhoeden. De beoefenen-

de geneeskunde zuchtte bovendien onder den last van

krachtelooze geneesmiddelen , door de onderfcheidene

ftelfels en hypothefen, waarop alles rustte , gebouwd.

Eerst was de leerwijze van galenus , later de theoriën

van PARACELSus , van 'van helmond , en nog in late-

ren tijd die van sylvius de algemeen aangenomene; de-

zel-
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zelve heerschten in bijna alle fcholen , iedere ontdekking

,

iedere waarneming, iedere nieuwe befchouwing of leer-

(lelling , welke voor den voortgang der kunst belangrijk

had kunnen worden , moest aan deze verfchillende theo-

riën getoetst worden. Daar dus in die tijden , uit hoof-

de der gebrekkige kennis van al wat tot de geneeskunde

behoort , ook de behandeling op valfche theoriën en hy-

pothefen berustende was en veelal doodelijk afliep , zul-

len wij ook in dit hoofddeel , al wat hiertoe betrekking

heeft 5 achterwege laten , en ons overzigt beginnen met

die tijden , toen voor de geneeskunde , door de ijverige

pogingen van eenen sydenham , boerhaave , p. hof-

man 5 VAN sWIETEN CU anderen , en door het meer al-

gemeen geworden gebruik der in 1638 ontdekte kina

,

er 5 als het ware ^ een beter en nieuw licht over onze

ziekten ontdoken werd en men dezelve met gelukkiger

gevolg begon te behandelen.

In de epidemie van 1719 waren, volgens van swie-

TEN en BOERHAAVE , braakmiddelen zeer dienftig en

fomwijlen alleen voldoende om de ziekte weg te nemen.

Tevens waren oplosfende en ontlastmiddelen de in deze

ziekte meest aangewende en voordeeligfte. Bloedontlas-

tingen waren fchadelijk , en het vroegtijdig gebruik van

de kina had , volgens van swieten , verftopping der

ingewanden en rotachtigen buikloop ten gevolge; terwijl

zij , die naar de theorie en leiding van sylvius , (die

beweerde, dat in deze ziekte het llijm verzuurd was,

en vlug loogzout bevattende geneesmiddelen de eenig

doelmatige waren) behandeld werden , meest ftierven (*).

Ook

(:*:) Boerhaave, Hist, plantarum, p. 559. Van swieten, Com^

ment, II, p. 564. Const» epidem, I, p. 240, J, de koker, 1. c.
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Ook de epidemie van 1727 behandelde van swietën

zeer gelukkig met braakmiddelen , foms afgewisfeld met

oplosfende en laxeermiddelen ; hij vond met boerhaave

en MusscHENBROEK , dat de aderlating veelal fchadelijk

was , dat herhaalde braakmiddelen het best de ziekte

wegnamen , en dat flechts bij zeer weinige eene geringe

gift van kina voor den aanval noodig was. Ook in

1729, 1730 5 1732 en 1736 was deze behandeling de

gelukkigfte. Van zelst gebruikte toen in de Beverwyk

bij wederinftortingen met nut zijne tinctura e minera

martis nativa (^).

Pringle , wiens zieken meestal jonge , pletorifche

,

in het beste tijdperk huns levens zijnde perfonen waren,

begon zijne behandeling (vooral op de van de moerasfen

verwijderde plaatfen) gemeenlijk met eene aderlating , in-

dien er namelijk , hetgeen veelal gebeurde , ontfteking-

achtige verfchijnfelen aanwezig waren; na de aderlating

gaf hij meest (dewijl hij de ziekte aan belette uitwafe-

ming toefchreef) zweetmiddelen ; en indien er verftopping

plaats had , zachte laxantia en resolvenüa of clysmata

purgantia ^ tot gewonen drank gortwater met oranje- of

citroenappelfchijfjes , of met een weinig azijn , citroen-

fap of vitrioolgeest. Braakmiddelen en opiata waren

meestal fchadelijk.

Door het transporteren der zieken met wagens en door

andere oorzaken , had er dikwijls herfenontfteking plaats,

als wanneer herhaalde aderlatingen , vesicatoria en ont-

(tekingwerende middelen dienftig waren. Indien echter

de-

CO Van swieten, Const, epid, I, p. 250. Musschenbroek ,

Diss, Physic, p. 682. Van zelst, de Podagra ^ p. 162.
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deze herfenontfteking meer fymptomatisch was, gebruik-

te hij bloedzuigers , Spaanfche vliegpleisters en voetba-

den , en inwendig meest nitrum en kamfer in kleine

en herhaalde giften. Bij de ontfteking van lever , milt

,

maag of ingewanden, deed hij eene ruime aderlating en

lag eene groote Spaanfche vliegpleister over het aangeda-

ne deel.

In de koortfen, welke in moerasfige oorden plaats

hadden , hing het gelukkige der geneeswijze af van tijdig

gedane ontlastingen, van het gebruik der middenzouten

en der kina. Indien er ontftekingachtige verfchijnfelen

aanwezig waren, moest de aderlating foms herhaald

voorafgaan , hierna gaf men in de remisfie of intermis-

fie, indien de maag niet door ontfteking was aangedaan,

een braakmiddel uit ipecaciianha gr. xx en tart, emet,

gr. II of uit antimonialia ; indien er verftoptheid aan-

wezig was y laxantia eccoprotica , voornamelijk de mid-

denzouten , en bijaldien er catarrhale complicatie aanwe-

zig was , spir, mindcreru

Na deze behoorlijke ontlastingen gaf pringle de kina,

meest in poeder met Rijnfchen wijn , of in een electua-

rium , uit eene once kina en eene dragma sal ammoniac

beftaande , en bijaldien er tevens open lijf moest gehou-

den worden , met eene dragma rhabarber verbonden. In

enkele gevallen , wanneer het noodzakelijk was den aanval

der koorts te beletten , gaf men voor alle andere midde-

len de kina. In febris soporosa verwekte men diar-

rhc&a en gebruikte infpuitingen van kina-afkookfel en

Spaanfche vliegpleisters.

Wanneer de ziekte in den beginne verzuimd was 5 of

wan-
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wanneer de koorts aanhoudend was geworden, vorderde

dezelve , indien de pols vol en hard was of hevige ijling

plaats had , aderlating ; bij kleine pols bloedzuigers aan

de flapen , en Spaanfche vliegpleisters. Braak- en pur-

geermiddelen waren alsdan nadeelig , beter waren klijste-

ren , zeer zachte ontlastmiddelen , middenzouten en

zweetmiddelen.

Bijaldien de ziekte een rotachtig karakter had aangeno-

men, waren serpentaria en kina, onderling vereenigd,

hoogst nuttig , vooral met wijn vereenigd , Rijnfche wijn

was het best , als ook serpentaria met kamfer, most-

aardpappen, enz.

Bij diarrhaa waren opiata en vervolgens zweetmidde-

len dienftig. Bij waterzucht, saponacea^ antimonialia^

mercurialia ^ salia media ^ spir, juniperi ^ colocynthi-'

des^ aloë en eindelijk {taalmiddelen; bij verhardingen in

de ingewanden , oplosfende middelen en pleisters ; de

fchurft, als naziekte , genas het best door het uitwen-

dig gebruik van zwavel met sal ammoniac ; alle nablij-

vende andere en derdendaagfche koortfen door de kina.

Het beste middel om inftortingen voor te komen beftond

in de dieet , matigheid en verfterkende , zacht opwekken-

de middelen.

Omtrent deze ziekten merkt pringle in het algemeen

nog aan , dat in vochtige en moerasfige ftreken de ader-

lating veel minder te pas kwam , dewijl aldaar de ziekte

fpoediger rotachtig en verzwakkend werd; herhaalde

aderlatingen , zonder merkelijke teekenen van ontfteking,

maakten de ziekten aldaar veel kwaadaardiger. Hij zegt

tevens , dat hetgeen hij van de aderlating gezegd heeft

,

flechts de troepen en niet de inwoners betreft, wier

tem-
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temperament zeer verfchillend is van dat der fterke en

jonge foldaten (*).

De ziekten van 1760—3 vorderden, volgens van den

BOSCH , eerst ontlastende , daarna zweetdrijvende middelen,

en bijaldien de koortfen dreigden in elkander te loopen,

fpoedig de kina; want deze, tijdig in eene behoorlijke

hoeveelheid toegediend, keerde zoo gelukkig het geweld

der kwaadaardige koortfen af, dat alle lijders daardoor

behouden werden ; in alle de toen heerfchende tertiana.

soporosa was de kina , bij tijds toegediend , het eenigst

middel. De aderlatingen waren hier veelal fchadelijk,

foms doodelijk. Te Maas/luis^ waar velen ftierven,

werd dit toegefchreven aan het niet genoegzaam toedie-

nen van de kina , waardoor de koortfen aanhoudend

werden ; door dit middel werden echter velen in het le-

ven behouden; aderlatingen en purgantia waren aldaar

nadeelig, maar braakmiddelen van veel dienst. Ook ver-

rast nam te Gouda waar , dat aderlatingen aldaar fcha-

delijk en flechts in zeer enkele gevallen aangewezen wa-

ren, beter voldeden hem ook emetica en laxantia^ en

zoodra er het minfte teeken van kwaadaardigheid was

,

moest men de kina in groote giften , van twee of drie

oneen , in het eerfle etmaal geven. Bijaldien de zieke

foporeus was en de medicijnen door den mond niet kon-

de inkrijgen, deden enemata cort, peruv , alsmeds ve^

sicantia^ uitmuntende dienst. Bij cholera en diarrh(za

waren de potio rivcrii met aqua menthc&^ zachte opia^

ta^ rhabarharina ^ ipecacuanha ^ verwerkende roode of

Ilijnfche wijnen met water verdund heilzaam. Bij geel-

zucht

(^) PftiNGLE, Legerziekten y Deel III, Hoofdft. i, 2, 5, 6.

Grainger, Hist, febris anom» Batayae, p, 38 sqq.
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zucht gaf men fomwijlen chalibiata , in andere gevallen

emulsiones refrigerantes en afkook fels van verzachtende

zaden en kruiden. Met deze behandeling flaagden ver-

rijst en VAN DEN BOSCH ZOO allergewcnscht , dat zij

er geenen verloren, bijaldien zij tijdig geroepen wa-

ren ()•

In de ziekten van 1770—73 was ook de genezing eerst

ontlastend , vervolgens de perspiratio opwakkerend

,

doch vooral dewijl de koortfen groote geneigdheid had-

den om in elkander te loopen en aanhoudend rotachtig

te worden, van den eerden aanbeginne der ziekte, on-

middellijk de kina met rad. serpentaria; aderlatingen wa-

ren toen veelal nadeelig. Indien te Nijmegen, toen de

ligte anderendaagfche koortfen niet door de kina geftuit

werden , liepen zij in eli^ander en gingen aldaar in rot-

koortfen of flaapziekte over.

In de epidemie te Sluis in Vlaanderen waren ook

braakmiddelen, ipecacuanha en tart, emeticus zeer

nuttig en het voornaamfle hulpmiddel , hetwelk fomwij-

len herhaald moest worden. In fommige gevallen deed

DACHS , vooral onder de foldaten , met vrucht eene ader-

lating , vervolgens gaf men verkoelende zure middelen

,

hui van karnemelk, verkoelende laxantia^ tamarinde

^

sal polychrest^ folia semia ^ rheum» ^ enz.; wanneer

vervolgens tot een fterk en aanhoudend gebruik van den

koortsbast moest worden overgegaan. Het voedfel be-

ftond in rijpe zomervruchten , falade , frisfche groenten

,

enz.;

(,*) HqU, Maatfch, Deel XVIII, bl. 144, 152, 174, 175, 195,

31^5, 317. Natuur- en Geneesk, Corresp, Sociëteit , DeelI,Stuk2,

ATd. 2, bl. 41 en volg. V. d. bosch, Hist, const, epidem, verm,

Pf 35» 3<5, 66, 126.

I
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enz., vleeschfpijzen waren fchadelijk. In September,

toen de ziekte op het hevigst was , kwamen meer zuren

en antiphlogistica , gerftewater met citroenfap , fuiker

en Rijnfche wijn gemengd te pas , als ook zachte ont-

lastende middelen. Bij fommigen echter waren toen

braak- en purgeermiddelen nadeelig , vermits dezelve

door aanhoudende looze brakingen , nutteloos werden

uitgeworpen ; hier was de potio riyerii of 2 dragma sal

absynthii , met eene halve once succus citri , zeer nut-

tig en alle prikkeling verwekkende middelen fchadelijk;

vcsicantia en mostaardpappen waren in vele gevallen

dienflig. Wanneer men om de gevaarlijke toevallen

voor te komen , en wegens de geringe tusfchenpoozen

en zwakte den koortsbast in (lerke giften had toegediend,

moest deze met ontlastende clysmata afgewisfeld wor-

den. Minerale zuren werden toen ook met vrucht gebe-

zigd. Bij de verfloppingen van de milt en het darm-

fcheil bij cachexiae en velerhande waterzuchten , vond

men veel hulp in saponacea , terra foUata tartari ,

extr, graminis ^ rheum ^ squilla marina ^ millepedes ^

en inwrijvingen van geestrijke middelen. In de nablij-

vende tusfchenpoozende koortfen waren (lerke braak- en

purgeermiddelen veelal fchadelijk ; oplosfende , zacht la-

xerende middelen, eene goede dieet en vervolgens de

koortsbast , waren zeer dienftig. (*).

Dezelfde behandeling was ook zeer dienftig in de ziek-

ten van 1775 en 1776, waarin 1. j. van den bosch

en

C*) HolU Moatfch. D. XVI, Stuk a, bl. 121 en volg. Verhan-

delingen van het Zeeuwsch Genootfchap , D« X, bl. 12a en volg.

en bl. ü6z en volg.
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en VERRIJST weder allergelukkigst Haagden. Zij gaven

na den eerften koortsaanval een emeücum of laxans ^ en

op het min (te teeken van kwaadaardigheid , dikwijls na

den tweeden aanval den koortsbast. Verrijst vond

,

dat , wegens de groote verzwakking en kwaadaardigheid

,

men zeer vroeg met denzelven moest beginnen , en dat in

die epidemie niets het poeder van kina te boven ging.

Drie af kookfels , en wel ieder van 2 oneen cort, peruv»

tot unc. XIV colatuur ^ zeer lang gekookt en na het

tweede acces gegeven en voor den derden aanval uitge-

bruikt 5 konden niet beletten , dat het derde acces met

eene zoo groote hevigheid terugkwam , dat men niets

anders dan den dood te gemoet zag : „ agro perpetuis

„ fere convulsionihus concusso
, frigidisque sudorihus

„ profuso 5 pulsu celerrimo , debilissimoque , ore hi-

„ ante^ ipsoque nulla sensus indicia prahente ^"^ totdat

na het appliceren van vier vesicatoria en een enema uit

den cortex pcruvianus ^ het acces omtrent 12 uren ge«

duurd hebbende , de lijder, zijnde een llerk man van

omtrent 40 jaren , tot zich zelven kwam en de koorts

remitteerde , waarop hem terfiiond de kina in poeder , en

wel tot twee oneen in de remisfie , met een allerge-

wenscht gevolg werd toegediend. De enemata uit den

cort* peruv* en vesicantia deden ook van den bcsch

uitmuntende dienst (*).

Ter genezing der van 1775—82 in Kampen^ Gronin-

gen en ook in Zeeland heerfchende ziekten , kwamen

ook bijna dezelfde middelen te pas. In Kampen en

Zee-

(•) HolL MaatJcK D. XVIII, bl. 175—177, 179, 180 inde noot.

Verrast, aldaar, D. XXI, bl. 1—67.

I 2
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Zeeland moest men , uit hoofde der groote gevoeligheid

en pijn in den onderbuik , met braak- en purgeermidde-

len zeer voorzigtig zijn, en kwamen in het begin fom-

tijds aderlatingen, veelal verzachtende, verkoelende en de

uitwafeming bevorderende middelen in aanmerking. La-

ter gebruikte men met veel nut herhaalde braakmiddelen

uit iptcacuanha en tart, emet, , zachte , verkoelende

,

oplosfende laxeermiddelen , tamarinde, casfia , fenna-bla-

den , manna , cremor tartari , rhabarber , chicorei
, po^

tio riverii ^ enz.; fomwijlen diaphoretica ^ dikwijls ver-

dunnende , waterachtige planten- of mineraalzuren , met

honig zoet gemaakt , wei van karnemelk , af kookfel van

gerst, met room van wijnfteen en falpeter, dun uitge-

gist bier, citroenfap, gelei,van aalbesfen , Seltferwater,

Rijnfche wijn , enz.

De toen veelal plaats hebbende dysenterie in Kampen

hield niet op , voordat men bij toeval ontdekt had, dat

vruchten alleen dezelve fluiten en genezen konden. Wan-

neer echter de koorts hevig was , en er dringende toe-

vallen , als flaapzucht , enz. aanwezig waren , moest

men al dadelijk den peruviaanfchen bast in groote giften

gebruiken , hetzij alleen of met andere middelen verbon-

den. Voorts kwamen hier ook veelal omflagen van azijn

en water om het hoofd, mostaardpappen , Spaanfche

vliegpleisters , enz. te pas , en na de ziekte bittere

,

aromatifche en ftaalmiddelen en eene goede gefchikte di-

eet. Te Groningen gaf men eerst ipecacuanha met sal

ammoniac , daarna purgantia met extracta amara en

vervolgens den cort, peruvianus in ruime giften en wel

'm substantie (*). De

(•') Natuur- en Geneesk, Corresp, Sociëteit y Deel 1, Stuk 4,

bl
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De in 1779—81 door bicker in de droogmakerijen

gebezigde geneeswijze was de gewone ; aderlatingen , her-

haalde brakingen en het fterk purgeren waren nadeelig.

Na eene zachte buikzuivering door een enkel braakmid-

del 5 en eenige zachte purgeermiddelen , deed de kina den

meesten dienst , waartoe men wegens de kwaadaardigheid

der ziekten en groote zwakte fpoedig toevlugt moest ne-

men ; voorts de Virginifche flangenwortel , de hartver-

fterkende middelen , vooral de wijn , de kamfer , de rot-

tingwerende zuren en de Spaanfche vliegen.

Ook DEiMAN bevond , dat men na de ontlasting van

galftofFen door braakmiddelen, fpoedig tot het gebruik

van de kina moest overgaan , uit hoofde der fchielijke

verzwakking en dewijl anders de koorts aanhoudend en

kwaadaardig werd. In September, toen er zich met de

ziekte catarrhale verfchijnfelen paarden , kwamen meer

oplosfende en zweetdrijvende middelen te pas. De buik-

loop, waarmede de ziekte toen vergezeld was, moest

meer gematigd dan geftuit worden. Bij de pijn in de

zijde en keelontfteking waren Spaanfche vliegpleisters

voordeelig, aderlatingen (waarbij het bloed llijmig en los

was , zich niet fcheidde , maar fpoedig tot rotting over-

ging,) verflimmerden dezelve. In 1780 waren de braak-

middelen te Amjierdam nog voordeeliger dan het vorige

jaar , eensdeels tot ontruiming der galftoflen ; anderdeels

tot bevordering van het zweet, terwijl na bloed- en

buikontlasting de koortfen toenamen en door de kina

moesten gelluit worden, waarbij met nut de kamfer en

plan-

bl. 870 en volg. Deel II, Stuk 2, bl. 89—104. Deel III, Stuk 3,

bl. 389—405, Deel 1, Afd, 2, bl, 377,

1 3
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plantenzuren gevoegd werden. Was men traag met de

aanwending van den koortsbast , dan was hardnekkige

koorts het onmiddellijk gevolg. In 178 1 was de behan-

deling eerst dezelfde, doch later werden (terkere anti-

septica gevorderd ; en daar de buikloop toen meer alge-

meen werd , was het gebruik van het heulfap hier zeer

nuttig en noodzakelijk.

In Vriesland waren, volgens ypeij, alle ontlastende

en verzwakkende middelen nadeelig , en het gebruik van

den kina voor de crisis hoogst fchadelijk. Beter volde-

de aldaar oplosfende , zachte , opwekkende en bittere

middelen.

De toen uit dezelfde oorzaken ontftane gal- en zin-

kingachtige buik- en persloop vereischte te Harderwijk

geene ontlastende , maar alleen verzachtende , afleidende

,

uitwafeming bevorderende middelen. Te Zutphen , waar

dezelve in het begin meer ontftekingachtig was , doch

fpoedig eene zinking- en rotachtige natuur aannam , wa-

ren braak- en óntlastmiddelen zeer nadeelig, ook heulfap

hielp in het begin weinig, maar wilgenbast en kina wer-

den hier het plegtanker. Te Harlingen voldeden de

óntlastmiddelen meer dan de braking, en na deze ging

men tot het heulfap over , hetgeen het best de verder-

ving fcheen tegen te gaan , en waarmede de heelmeester

LENSius tot 36 greinen in 24 uren , met zulk een ge-

lukkig gevolg klom , dat Dr. coopmans en stinstra

hem fpoedig volgden. De gelukkige uitwerking , welke

dit middel door uitwafeming te weeg bragt, doet ons

denken , dat deze epidemie ook aldaar met zinkingen ge^

compliceerd was (*).

In

(*) Deiman, in Verh, yan de Haagfche Natuur- en Corresp»

So-
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r In 1807—9 rigtte men het geneesplan naar de volgende

aanwijzingen: i». de hevigheid der aanvallen en derzel-

ver dringende toevallen te verzachten en voor te komen,

a®. De koorts zelve te genezen. 30. De vvederinftortin-

gen te verhoeden. 40. De gevolgen of naziekten voor

te komen of te genezen.

De palliative geneeswijze bepaalde zich voornamelijk

tot goede dieet , oppasfing en verzorging , het gebruiken

van vruchten , falade , wijn , foep , bier , groenten , ligte

vleeschfpijzen , het drinken van gerftewater met verdund

zwavelzuyr of wijndeenzuur , met fuiker zoet gemaakt ,-

koud water , Franfchen , rooden of Rijnfchen wijn met

water , enz.

Bij geweldige ijlhoofdigheid gaf men klisteren uit

azijn en water , zuurdeeg met azijn in den nek , aan de

kuiten of onder de voetzolen ; wasfchingen van het hoofd

met koud water en azijn. In den met ligte ijlhoofdig-

heid gepaard gaanden ftaat van flaapzucht met diepgezon-

kene krachten , kleinen en radden pols , waren Spaanfche

vliegen , op het afgefchoren hoofd gelegd , voordeelig

;

daarentegen waren dezelve in hevige ijlhoofdigheid,

waarin de krachten niet llerk gezonken waren , er llerke

ophooping van bloed in het hoofd plaats had , het aan-

gezigt en de oogen rood waren en de lijder verwilderd

zag , wel voornamelijk op het hoofd aangelegd uiterst

nadeelig; zoo als ook reeds door de man in de ziekten

van 1770 was waargenomen.

Bij

Sociëteit, Deel I, Afd. i, bl. 38, 43, 238, 295, 925—941. DeelII,

Afd. 2, bl. 61 en 773, en verder de in het 2de Hoofddeel over deze

jaren aangeh. fchrijvers.

14
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Bij geweldige hoofdpijn waren koude omflagen van

azijn en water op het voorhoofd, verheven h'gging met

het hoofd en zuurdeeg in den nek, zeer dienftig. De
hevige pijnen in rug en leden en benaauwdheden bedaar-

den voor camillen-thee. In flapeloosheid waren com-

presfen met azijn en water om het hoofd en een klisteer

van zeer veel nut. Om het geweldig, aanhoudend en

niet zelden colliquatief zwtti te matigen, gebruikte men

een aftrekfel van falie met elixir vitrioli mynzichtii

met brandewijn. Het braken van gal- en Hijmachtige

doffen bevorderde men door camillen-thee. ï^et fymp-

tomatifche , krampachtige en afmattende toewringen der

keel , in de hitte des aanvals , werd door potio riverii

en de klisteer tegen gegaan. Bij aanhoudende braking

met diepgezonkene levenskracht , deed laud, liq, fyden-

hami en kamfer veel nut, als ook een linimmtum uit

ammoniacgeest , heulfap , tinct, cantharidufn en boom-

olie , fomwijlen ook blaartrekkende pleisters op den buik.

Was de galbraking het gevolg eener uitputting (status

colliquativus^ ^ dan deed aluin en heulfap veel voordeel

met eleosacharum mentha pip; zoo ook bij colliquatiC'

ven buikloop met zeer zwakken pols, arnica en opium

of aluin met opium. Om den buikloop bij aanhoudend-

heid te (lillen, was een afkookfel van den koortsbast

met arnica , cortex cascarilla. of simaruha. noodig. In

het vochtige najaarsweder was men genoodzaakt, bij den

nu veel hardnekkiger buikloop, van pulvis doveri tot

aluin, arnica^ succus catechu^ bolus armena
.^
gummi

kino , enz. , op te klimmen. Sulphas zinci had fomwij-

len een allergewenscht gevolg.

De middelen, welke bij de aanvallen van verftijving,

flaap-
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llaapzucht en beroerte het nuttigst bevonden werden

,

waren in de hitte des aanvals bij maagoverlading ipeca-

cuanha ; in de aflaten des aanvals, bij weeken pols en

vermindering der toevallen , opium. Bij ibfFen in de

darmen en meteorinnus , deden klisteren uit rhabarber

en kina veel dienst, en het opium was alsdan nadeelig.

In de geweldige hitte der koortfen gaf men , in plaats

van opium , mostaardpappen aan de kuiten , onder aan

de ballen van de voeten en in den nek aangelegd , wasch-

te de ledematen met azijn en gaf klisteren uit camillen

en azijn. Wanneer de pols week en klein was en hoe

minder de zenuwen werden aangedaan, des te beter was

de werking der Spaanfche vliegen , die in bovengemel-

den toeftand nadeel deden; alsdan waren ook opiaten

voortreffelijk ; flaapzucht met bevingen der ledematen

,

peeshuppeling en (luiptrekkingen , werd het best door

moschus en castorium , met of zonder opium behandeld.

In den koortsvrijen tijd was, indien de krachten niet

zeer waren weggezonken, bij flerke geftellen ipecacuan-

ha voordeeliger dan opium , het verhinderde de hevig-

heid des aanvals , verkortte denzelven en gaf gelegenheid

om den koortsbast tijdig genoeg te kunnen toedienen.

Maar kenmerkte de aanval zich meer door gebrek dan

onderdrukking van krachten , dan werkte het heulfap

,

door zijn opwekkend vermogen krachtdadig , om den

aanval te verkorten, te verzachten en den volgenden te

verhoeden.

Het hoofdmiddel echter , om de gevaarlijke verfchijnfe-

len en de aanvallen voor te komen , was de terugkeering

des aanftaanden aanvals te verhoeden en de koorts weg

te nemen. Om aan deze tweede aanwijzing te voldoen,

\ S moest
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moest men de afgelegene oorzaken uit den weg ruimen

en de koorts naar hare geaardheid behandelen.

Daar de synocha ipoedig in typhus overging, was

aderlating meestal nadeelig en werd zelden in het werk

gefteld.

In het gastrifche tijdperk der ziekte werden naar om-

ftandigheden sal ammoniac ^ extr* graminis ^ taraxa»

ei , oxymel simplex met cha7nomillen'2iïiïMQ\ gebruikt

;

de sal ammoniac deed uitmuntende dienden , het werd

met succus liquiritia, vermengd. Na hetzelve werden

naar omftandigheden braak- of buikzuiverende middelen

gebezigd. Tot braakmiddel bediende men zich van tart.

emet, en ipecac, of yinum antimonii ; braakmiddelen

moesten echter met voorzigtigheid worden toegediend.

Zachte , verkoelende , buikzuiverende middelen waren

voordeelig. Te fterke braking (lilde door hofmans

druppels , spir, nitri dulcis , zonder of met pepermunt-

water. De laxantia waren manna , tamarinden , wijn-

fteenroom , folia senna , clcctuarium hnithum , rha-

barber met sal ammoniac^ sulphas potassa ^ enz. Als

gewone drank gaf men dikwijls amandclmelk. Veel nut

zag men ook van spir, mindercri met aqua samhuci en

orymel simplex.

Na deze ontlastende middelen werden naar omftandig-

heden prikkelende , opwekkende , verfterkende , bittere

,

fpecerijachtige , krampftillende middelen of zuren toege-

diend, als kamfer , valeriaan, serpentaria ^ kina, liquor

anod. min, Hofm. arnica , spir. nitri dulcis , enz.

In leverziekten deed inwrijving van kwikzalf zeer veel

dienst. In maagontfteking verzachtende middelen en

Spaanithe vliegpleisters met kamfer, als roodmakend

middel. 'Te-
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Tegen den herfst waren eerst zachte buikzuiveringen

,

vervolgens spir. mindereri^'kzmÏQV ^ enz. nuttig, en uit

hoofde der zwakte was het noodzakelijk vroegtijdig tot het

gebruik van den koortsbast over te gaan en dien met vlug-

ge opwekkende middelen , als valeriaan en flangenwortel

,

te vereenigen en tevens de kamfer te doen toedienen.

De catarrhale complicatie vorderde warme baden

,

zachte buikzuiveringen , niesmiddelen , blaarirekkende

pleisters en mostaardpappen , als ook succus Uquiritia. ,

amandel- en boomolie , s'^r, althéa, met fuiker en citroen-

fap , herba f(&nicuU met zoet hout , rad. 5 aperientes ,

hardana , falpeter , honig , spir. mindereri , Uchen ys-

landicum , ammoniac-zoui met rhabarber , valeriaan of

kalmus met sp, mindereri , en ten laatlte de kina met

kamfer en sulph, aur. antimonii. Ook waren tot drank

camillen-, vlier- en lindebloefemthee zeer dienltig.

Tot genezing en wegneming der koortfen waren ein-

delijk groote giften van den koortsbast noodzakelijk , op

zich zelve of met andere fpecerijachtige , opwekkende

,

verfterkende middelen verbonden. Ook de surrogata

of plaatsvervangende middelen der kina, (die in deze

ziekten veelal het sacra anchora was) , werden fomwij-

len met vrucht gebezigd y als de kalmuswortel , salix

alba^ laurea en pentandra^ lignum quassicz^ gentiaan,

absynthium , ijzermiddelen , als ijzervitriool , enz. alle

tevens met of zonder kina (*).

Indien deze ziekten in uittering of longtering over-

gingen, waren dikwijls alle geneesmiddelen vruchteloos;

voor-

(*) Zie dit alles in het breede aangewezen bij sebastiaan, Moe.

raskoorts, bl. 166—251, handelende evenwel alleen over de twee

eerile indicatiën.
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vooral, indien de ziekte reeds lang geduurd had en ver-

waarloosd was , of er coUiquatieve buikloop of organi-

fche gebreken der longen aanwezig waren. In het begin

dezer ziekten waren tonica en rohorantia , vooral een

overvloedig gebruik van kina, dikwijls nuttig.

Zoo er verhardingen en verftoppingen der ingewanden

aanwezig waren , kwamen oplosfende middelen , extr.

taraxaci^ graminis ^ oplosfende middenzouten , enz.

zeer te (lade, als ook kleine giften van tart. emeticus\

sal ammoniac en de zoogenaamde loogzoutige zouten.

Indien de koorts te vroeg door kina geftuit was , en

daardoor verfloppingen , enz. veroorzaakt waren , kon

men dezelve , door kleine giften van zwavelzure soda ,

dikwijls terug doen keeren.

De waterzucht moest , indien dezelve met verfloppin-

gen gepaard ging, met oplosfende middelen behandeld

worden , zelfs fomwijlen door gummata ferulacea ,

antimonialia en mercurialia. De onzuiverheden der

eerde wegen weggenomen zijnde , als ook de verftop-

pingen , werd de koorts en de daarmede gepaard gaande

waterzucht door de kina weggenomen. Somwijlen ech-

ter moest men de kina met waterafdrijvende middelen

verbinden , als spir, mindereri , spir. nitr. dulc, , ae^

thcr muriat, alcoh. scillhica^ digit purpurca ^ halsa-

ma naturalia , enz. Ook was van zeer veel dienst de

murias ferro-ammoniacale.

De zenuwachtige verfchijnfelen , alsmede die van krank-

zinnigheid , welke gevolgen der zwakte zijn , werden

niet door verzwakkende, maar door opwekkende en ver-

fterkende middelen en door het gebruik maken van de

vrije lucht behandeld (*). Ten

(*) L. MULLER, Dissert, de fehre intermittentCi etc»^, 58—92.
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Ten einde onze ziekte van 1826 met de te voren

plaats gehad hebbende te kunnen vergelijken, zullen wij

uit eigen waarneming, met die van anderen verrijkt,

opgeven , met welke middelen men in het algemeen het

best geflaagd is.

.

In den beginne , toen de ziekte veelal den vorm van

tusfchenpoozende koorts met gastrifche verichijnfelen

had , was bij meer asthenifche en minder irritabele ge-

fteldheid , wanneer de lijder fterke fpanning in de maag-

ftreek , fterk bitteren fmaak , oprispingen had , de tong

met een dik , los beflag bezet , ook wel droogachtig

,

geel , iets gezwollen was , misflagen in de dieet begaan

had, in één woord, wanneer de gastrifche verfchijnfelen

fterk kennelijk waren , fomwijlen een enkel braakmiddel

uit gr. I—II tart. emet, en gr. x—xx ipecacuanha^ of

alleen uit eene oplosfing van tart, emet. in water zeer

dienftig. Nadat dit braking veiwekt had , gaf men de

genoemde oplosfing, om de 2 of 3 uren een' halven of

heelen lepel , als wanneer dezelve , door het verwekken

van genoegzamen ftoelgang en een zacht zweet , in eeni-

ge ligtere gevallen de ziekteverfchijnfelen geheel deed

verdwijnen.

Ontbraken genoemde gastrifche verfchijnfelen , kwam

de koorts meer plotfeling en onverwacht , met walgende

benaauwdheid en braakzucht, volheid, opgeblazenheid

en pijn in den bovenbuik, was de tong dun , wi tachtig,

ftippehg , dan waren emetica zeer fchadelijk , werden in

verre de meeste gevallen vruchteloos beproefd en ver-

oorzaakten nadeelige gevolgen. Sommige verdroegen

zelfs niet, dat in eene mixtuur van 8 oneen ééne grein

tart. emet. gedaan werd. Eene herhaling van de/.elve

had
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had altijd fchadelijke en nadeelige gevolgen, veroorzaak-

te vermeerderde benaauwdheid , walging en hyperemesis^

ja bij herhaling op denzelfden dag gegevene emetica ver-

oorzaakten den dood (*).

Beter voldeden zachte, verkoelende, oplosfende en di-

lueerende middelen , foL senna , tamarinde , die echter

dikwijls krampachtige pijnen en zuur verwekte, sal am-

mon» ^ sal, mir, glaub,^ ebshamense^ polychrest^ voor-

al manna en ehctuarium lenitivum , foms ook rheum ,

die echter zeer dikwijls de walging vermeerderde , extr,

gramin» tarax, hardan. syr citri , enz. Indien het

m'engfel eenigzins fcherp , zuur of heet fmaakte , veroor-

zaakte het Iteeds onaangename gevolgen , zelfs gefchiedde

dit foms door geringe giften van syr, menth, crispa.

Na de zacht buikopenende en oplosfende middelen

waren , behalve eene ftrenge leefwijze , meestal eenige

bittere en maagverfterkende middelen voldoende ter gene-

zing, b. V. extr, tarax, ge?2tian, card, bened, cent,

minor, met of zonder sal ammoniac. Wilde de koorts

hiervoor niet wijken , dan gaf men bij het maagmiddel

flechts eenige greinen sulph, chinina. Kina veroorzaak-

te in het begin der epidemie veelal benaauwdheden , bragt

de werktuigen der fpijsvertering geheel in wanorde en

verwekte op nieuw eene menigte gastrifche verfchijnfelen.

Er moest vooral gezorgd worden , voor geregelde

ont-

(^^) Banoa, f^erh, bl. i25, 130. Fricke, Bericht ^ f. 29. JoR-

RiTSMA, Ferjlagt bl, 6, 7, 8, 26. Mulder en koelai^jds, Btjdragg,

bl. 7, Thussen, Herfstkoortfen, bl. 49. 'Hippocrates Magazijn,

Deel VII, Stuk 3, bl, 259. — De omzigtigheid en oplettendheid,

waarmede de afgang en brak ing verwekkende middelen moeten ge-

bezigd worden, beeft reil, in zyne Memorabilia clinica , zeer

fchoon en breedvoerig uiteen gezet.



(143)

ontlasting na de ziekten , want , wanneer de werking

der laxantia ophield , waren de meeste lijders weldra

verftopt , dik en opgeblazen , electuarium lenitivum

met rheum , rheum met cremor tartari waren na de

ziekte zeer dienftig (*).

Wanneer (even als dit ook in 1775 te Kampen en in

1809 op Walcheren plaats had) de buiksingewanden

hoogst gevoelig waren , en er eene roosachtige ontfteking

der ingewanden fcheen plaats te hebben (f) , waren alle

eenigzins prikkelende middelen nadeelig, en men moest

zeer voorzigtig zijn in het toedienen van braak- en buik-

zuiverende middelen , zoodat de gewone pnrgantia als

senna ^ middenzouten , tartar, emeticus^ ja zelfs fom-

wijlen geringe giften van nitrum , sal polychrest , spir,

mindereri , enz, geheel niet verdragen werden , dikwijls

overmatige braking en hypercatharsis ^ eigenwilligen buik-

loop , (die wel fom wijlen zeer heilzaam , doch ook meer-

malen zeer fchadelijk was , zoo dezelve niet tijdig be-

teugeld werd,) en andere zeer onaangename toevallen

voortbragten. Ook verkoelende zuren werden zeer

moeijelijk verdragen — en de zuren uit liet plantenrijk,

met bloed- en galzuiverende extracten, waren dikwijls

voor de ziekte niet vermogend genoeg , terwijl foms

eenige bloedzuigers, op den buik aangelegd, meestal

Hechts verzachtende , openende , afleidende en bedarende

mid-

(*) Banga, bl. 127, 130. Fricke, t. a. pi. Jorritsma, bl. 7,

a6. Thuessink, bl. 24. Mulder en roëlands, bl. 18. Vitringa

couLON , Een fFoordy bl. 7, 8, 9.

Ct^ Med, Chir, Transactions of the Med, Chir, Soc'ut, of Lon-

don. Vol. III, of hufeland, Journal^ April 1824, f. 89—91. Cou-
LON, bl. 4, 5. yerflag van de te Groningen waargenomene ziek-

ten, bl. 69 noot, bl. -^6,
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middelen , foms verkoelende en verfrisfchende vruchten

,

warme Hovingen en verzachtende pappen van cicuta
,

hyoicyamus ^ chamo7n, ^ havergort , malva ^ farina Uni^

sal ammoniac , foms vesicatoria , linim. yolat, campho-

rat. met opium en ungt. tart, emet, ; — inwendig naar

omftandigheden de zachtere eccoprotica , resolventia ,

diluentia antiphlogistica ^ vooral rad, graminis^ extr,

tarax. , cichorei , ook emulsies uit oleum ricini , oleum

amygd dulcium , een dccoct althéa, , lini en zachte

anodyna^ extr, hyoscyami ^ syr, pap, albi ^ (de laatfle

voornamelijk dan , wanneer geene galachtige flofFen in

de eerfte wegen aanwezig waren,) enz. de meeste dienst

deden (*).

Bij groote benaauwdheden en opgeblazenheid van den

buik , waren koude omflagen op buik en borst fomwij-

len zeer dienftig, benevens eenige druppels spir, nitri

dulcis of liq. a. m, Hofm, met eene goede teug water.

Bij

(•) Thuessink, bl. 21. Banga, bl. 129—132, 134. Bakker,

bl. 19, Popken, bl. 36. Jorritsma, bl. 9, 27. Hippocrates Ma*

gazijttf bl, 233. Dat in kwaadaardige koortfen de ingewanden lom-

wij len zeer gevoelig zijn, zie men uit vroegere en latere fcbrijvers

bewezen in een tegen broussais gefchreven werk : Mémoire envoyé

au concours de la société de medicine pratique de Paris, pour la

solütion des questions suiyantes, et honoré d'*une medaille par

cette société: Existe t^il toujours des traces d''inflammation, dans

les viseeres abdominaux.^ après les fievres putrides et malignes'^

Cette inflammalion est elle cause, efet ou complication de la

fieyref Par c. m, gibern, Paris 1825, 8vo. Uit welken fchryver

blijkt, dat in gemelde koortfen de ingewanden veelal volkomen ge-

zond zijn, en dat, wanneer men fporen van eene ziekelijke aandoe-

ning vindt, men dezelve niet altijd op rekening van eene ontfteking,

ten minde niet zuivere ontfteking ftellen kan, maar dat zy veelal

de gevolgen van congestie, loslating en ontbinding der deelen zyn.
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Bij zware hoofdpijn , omflagen van azijn of brandewijn

,

koud aangewend , als ook lavementen uit water , olie

en zout of wonderzout , en zuurdeeg aan de voeten.

Toen tegen September de gastrifche toevallen meer

plaats maakten voor de catarrhale, die dan weder dik-

wijls aanleiding tot nerveufe gaven , waren braakmidde-

len lleeds nadeelig, en ook purgeermiddelen geheel niet

dienftig , ten zij , indien de ontlasting te traag was , de

allerzachtfle. Toen flaagden daarentegen zeer gelukkig

de geneesmiddelen uit vlier , chamomille , azijn , azijnzu-

re of zoutzure ammoniac , met valeriaan , arnica j kam-

fer 5 antimonialia , vooral 'vinum antimonü , zachte opia-

ten , HOPMANS druppels , spr. nitri dulcis , zachte re-

solventia , uitwendig vesicatoria en sinapismi^ en alle

de uitwafeming onderhoudende en tevens opwekkende

middelen.

Bij de sthenifche complicatie der zenuwkoorts, kwa-

men , in het begin , zachte antiphloglstica , fomwijlen

bloedzuigers en koude omflagen te pas. Decoct, tama-

rind, met nitrum , en spir, minder. , 'Vesicatoria en

zuurdeeg in den nek en aan de voeten waren zeer nut-

tig. Dan deze complicatie ging meestal fpoedig in de

asthenifche over, als wanneer alle verzwakkende midde-

len nadeelig , maar opwekkende , verfterkende en onder-

fteunende noodzakelijk waren; en dit des te meer, naar-

mate er in de buiksingc ^^anden of andere ligchaamsdee-

len meer zwakte en asthenie plaats had. Üe valeriaan

,

arnica , angelica , kamfer , spirit, atherei» liq, a. m,

Hofm, , spir. mindereri en eóctr, cori, peruv, , voorts

alle 2 of 3 uren een poedertje uit flor» zinci , extr, hy-

osc, en kamfer met fuiker , foms ook nog met sulph,

K chi-
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chinina vereenigd ; des avonds gewoonlijk een haustus

uit spir, minder. , jjr. diacodii met laudanum en Uq.

a, m. liofm, , en Spaanfche vliegen en zuurdeeg aan de

voeten.

In de ligtere gevallen fcheidde de ziekte door deze

middelen met critisch zweet en eene dikke , troebele

urine.

Wijn j vooral de niet te oude en geestrijke Rijnfche

wijn, kina. y cascaril/e y martialia^ minerale zuren,

adstringen'Aa vegetabilta en dergelijke , nevens de voe-

dende 3 ligt verteerbare middelen , als fago , arrowroot

,

gort, rijst, waren de meest gepaste en noodzakelijke ge-

neesmiddelen. De voedende vleeschfoepen, welke de

vermogende ingezetenen zelden zonder nadeel gebruik-

ten , werden bij geringeren, (wier lijken men altijd

bloedarm vond) dikwijls met voordeel gegeven. Overi-

gens waren de opwekkende , verfterkende en zamentrek-

kende geneesmiddelen bij velen ^ zonder vooraf gebruikte

of achterna gegevene sulphas chimna^ meer na- dan

voordeelig , vooral bij de meer vermagerde klasfe ; cort.

peruv* met cascarille , amara calidiora en de door g.

BLUMER in Zeeland met zoo groot nut, ter voorkoming

van rccidiven , gebezigde martialia (vooral carbon, fer-

ri^ , werden dikwerf niet verdragen , en Ichenen veeleer

te verzwakken, dan te verfterken.

Wanneer, zoo als ook gebeurde, onmiddellijk in den

beginne een zenuwachtig karakter te voorfchijn kwam ,

kenbaar door groote verzwakking, ligte ijlingen , kleinen

,

zwakken pols , enz. , moest men tevens met de nervina

valerian^ kamter, liq. Hofm. ^ enz., dadelijk de sul-

phas chinina toedienen.

In-
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Indien de ziekte door verwaarlóozing , moriigheid

,

onreine lucht , enz. in een typhus , met ontbinding der

vochten , plaatfelijk gangreen , enz. was overgegaan

,

waren wijn, koortsbast in. ruime giften, een ruim ge-

bruik van acida mineralia en kamfer veelal nuttig , hoe

wel ook deze in verre de meeste gevallen den dood niet

konden verhoeden. In vele gevallen gelukte het, door

aanhoudende groote giften sulphas chinirKz^ foms afge-

wisfeld door valerian^ arnica^ kamfer, extracta

amara , enz. de koorts te verdrijven (*}.

Indien er door ophooping van zieken befmetting ont-

daan was , waren het ontploffen van buskruid , het ko-

ken van azijn ,, berookingen van briiinfteen , keukenzout

en zwavelzuur hoogst nuttig. Met veel voordeel zou

men ook hier zeker gebruik hebben kunnen maken van

de door labarraque ontdekte chlorine de chaux et de

soude y als zijnde dit een middel dat goedkoop is , over-

al zonder nadeel aangewend en in Ilerkte verfchillend

gewijzigd kan worden (f).

Tegen de na den typheufen toeftand dikwijls overblij-

vende geneigdheid tot al te rijkelijk zweeten en doorloop

,

werden met goed gevolg martialia afgewisfeld diOox chi-

nine gegeven.

De cholera , die haren zetel meer in den onderbuik ^

dan in de maag had , verdroeg volftrekt geene braak-

,

beter zachte ontlastmiddelen ; want onder het gebruik

der

C*) Thuessink, bl. 23. Thussen, bl. 53. Hippocrates Maga-

zijn^ t. a. pi. Fricke, Bericht^ f. 31—34. Coulon, bl. lo, 11.

(t) Vergelijk Konst- en Letterbode 1826, N°.47, 49, 50, 51,52,

54. 1827, N<'. 4.

K 2
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der laatfte bedaarden dikwijls walging en braking , en er

ontlasteden zich vele pappige, verruimende ftoffen. In-

wikkelende en opflorpende middelen , warme verzachten-

de pappen , aromatifche en pijnftillende omflagen en

mostaardpappen met rooden v/ijn bereid , üf eene Spaan-

fche vlieg op de maag of onderbuik , inwendig een

emulsio amygdal. met extr, hfoscyam, , eene verbinding

van Arabifche gom, decoct^ saleb ^ althece, ^ lini^ vi-

telli ovorum , gumm, tragacanth» ,
gerdewater , arrow-

root , met syr. pap, albi of laudanum , aardpoeder , een

weinig braakwortel met een bitter extract en fomwijlen

opium ^ alsmede zachtoplosfende en de huiduitwafeming

bevorderende middelen , waren hier veelal aangewezen

,

terwijl naderhand ook arnica , cal, aromat, cascar,

met vinum amarum , cetherea en wijn zeer voldeden.

Wanneer er geweldige braking, ontlasting, hevige

hoofdpijn , ijskoude en rilling , die- zeer lang duurde

,

brandende hitte en eindelijk fterk zweet plaats had , was

gedurende den aanval eene mixtuur uit pulv, g, arab, en

laudanum , of een zacht diaphoreticum en antipasmodi-

cum uit spir, mind, ^ sp, nitri dulcis ^ syr, pap. albi^

pulv, dovcri^ foms ook ather aceticus ^ enz. beftaande,

zeer dienflig; het fcheen het acces te bekorten en de

koortfige benaauwdheid te verligten. Indien genoemde

middelen niet hielpen , hielp foms tinct, cinamomi dr.

iii , tinct, opii vinos dr. p alle halfuur 20—30 druppels

met haverflijm en wijn. Bij fcherpe , brandende prikke-

ling in de maag lap, cancror», pulv, terrestris; bij las-

tige benaauwdheid en braakzucht een ligt aftrekfel van

herb. mcnth, pip, , Seltferwater , florcs arnica. met liq,

a. m, Hofm,^ potio rivérii ^ laauw warme pappen en

ye-
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vesicatoria. Doch telkens, wanneer er geweldige koü-

d^, hoofdpijn en ijlhoofdigheid plaats had, moest men

reeds , gedurende de remisiïe de sulph, chin, , foms met

aromatica en laudanum toedienen (_*).

Bij diarrhea voldeden vooral decoct, saleb ^ emuls,

amygd, , vitelli ovorum. , gum, tragacant, , afkookfel

van rijst , klisteren van ajnylum 5 of olie met opium ,

vesicatoria , zalt van Autenrieth , emollierende en

mostaardpappen op den buik. Dec, saleb mtt tinct,

opa 5 syr. pap. alhi , diècodii , extr» card, bened', of

tormentillce. , benevens mwrijvingen van ungt, neapolit,

met opium op den onderbuik ; bij fommigen arnica met

flijmige middelen , spir, mind, en syr, pap, albij deden

veel nut. In weinige gevallen gaf men ook kleine giften

calomeL met opium, Simaruba , ratannia ; lign, cam*

pcchense werden niet verdragen. Hoogst nuttig was

ook fomwijlen pu!vis doveri met kamfer , hetwelk de

gedaalde werkzaamheid der huid zeer oprigtte. Wanneer

hierop een algemeen zweet uitbrak , verminderde allengs

de colliquatieve doorloop en de gevoeligheid des onder-

buiks, waarna een decoct, lich, Island, met resolventia^

en naderhand ligte amara , tot volledige herftelling veel

bijdroegen (f).

Wanneer de lijder in een acces van febris soporosa of

apoplectica lag, waren loms eene aderlating, meermalen

bloed-

en ThIJSSEN, bl. 46. JORRITSMA, bl, 9, 27. ThUÉSSINK, bl. 24,

28. Popken, p. 37, 65—67. Cojlon, bl. 8. Ver[lag van de ziek-

ten te Groningen^ bl. 63—65, en over het groote nut der opiaten

in deze Epidemie banga, bl. 133 en volg.

(t) Fricke, f. 32, 33. CoüLON, bl. 7. Snabilie, bl. 21. Ver-

flag van de te Groningen waargenomene ziekten ^ bl. 76.

K 3
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bloedzuigers , vooral achter de ooren , aan de flapen en

langs de halsflagaderen , koude omflagen uit water

,

azijn en zout om het hoofd , afleidende middelen , vcsi-

catoria in den nek en aan de dijen, iterke mostaardpap-

pen aan de kuiten en voetzolen , verkoelende , foms prik-

kelende klisteren , invvrijvingen op den buik van spir.

aromaticus en spir, cornu cervi geïndiceerd , en wan-

neer men het in konde krijgen inf, yalerian^ serpent,

flörum arnica , rad. angelic(&^ kamfer met liq, cornu

cervi succin^ atherea ^ ather aceticus ^ moschus ^ enz.

Bij de geringde remisfie moest men de sulph. chinina.

in groote giften (foms tot 4—6 gr. alle 2 uren) toedie-

nen , om zoo doende het volgend paroxysmus en den

dood te voorkomen. Indien er hevige zenuw- en kramp-

trekkingen aanwezig waren, moest men met de sulph,

chinina , antispasmodica of narcotica vereenigen als flor.

zinci ^ extr. hyosciami^ opium (*).

Steeds wanneer de koorts den lijder plotfeling over-

viel met dreigende verfchijnfelen , flaapzucht , stupor ,

flaauwte , wanneer zij de gedaante had van febris sopo-

ro'

TO Popken, p. 58, 69—72, Snabilie, bl. 16, 17. Jorritsma,

bl. 28^ 29. Bakker, bl. 21. Th^jssen, bl. 34, 35. Ver[lag van

dé te Groningen waargenomene ziekten^ bl. y6, Coulon, bl. 12.

Thuessink, bl. 23. Banga, bl. 139. Hippocrates Magazijn^ bl.

233. Dergelijke behandeling Haagde ook gelukkig in de in 1824—25

te Berlijn waargenomene , met de onze overeenkomende gastrisch-

rheumatisch, nerveufe, vooral foporeufe koortfen, arnica, ange-

lica, valeriaan, sulph, chininae, bloedzuigers en konde omflagen

aan het hoofd, de huidprikkelende en blaartrekkende middelen wa-

ren zeer dienfliig. Zie Zwölfter Jahresbericht des Königl. Polikli-

nifchen Institut, Uuvelmid, Journal 1825, Supplementheft.
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rosa ^ apoplectica ^ cholerica^ syncoptica ^ hamor-

rhagica^ enz, , vorderde dezelve voUtrekt ftoute giften

sulph. chinina^ nacht en dag door gebruikt, om zoo

doende de gevaarlijke toevallen te bedwingen en de vol-

gende koorts voor te komen. Men ondervond , dat in

genoemde koortfen , als €r nog geene effiisie of extra-

vasatie plaats had, er zelfs midden onder het ^^^^j

,

door het inbrengen van groote giften sulph. chinina

herftelden, die anders eene zekere prooi des doods zou-

den geworden zijn.

Wanneer men het geluk had , dat het tweede acces

niet fpoedig volgde ^ en men voor dien tijd 20—30 grein

sulph* chininee kon inbrengen, was de lijder dikwijls

behouden , dan niet zelden volgde het tweede of derde

acces zoo fchielijk op het voorgaande, dat alle hulp ver-

geefs was en de zieke daarin llierf.

Gedurende den vrijen tusfchentijd bleven dikwijls de

hevige en onverdragelijke hoofdpijnen aanhouden, en

waren alsdan afleidende middelen zeer dienitig , vooral

warme mostaardpappen aan de kuiten of voeten , warme

voetbaden met mostaardzaad bedeeld , wasfchingen met

^ warmen azijn en water langs de onderfte ledematen.

Veelal ondervond men in deze epidemie , dat zoowel

wegens het fpoedig opkomend en toenemend verlies van

krachten , groote zwakte , onregelmatige , (leeds in he-

vigheid en duur toenemende koortfen en gevaarlijke se-

cundaire toevallen , de regelmatige geneeswijze niet pf

althans niet alleen kon worden voortgezet , en was dus

uit dien hoofde , dewijl alleen fpoedige hulp iets ver-

mogt en de indicatio vitalis voor alle andere gaat , de

anders gevorderde behandeling
, (zoo zij er zich niet

K 4
- me-
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mede liet vereenigen ,) niet 'op te volgen, maar moest

plaats maken voor die, welke de boosaardigheid ver-

eischte en moest dus de laatfte de eerde zijn ; en men

was dus verpligt , (deels door het goed gevolg , hetwelk

men daarvan ondervond , deels door dringende noodza-

kelijkheid , zoo als ook reeds voorheen cleghorn , me-

dicus , BAiLLiE en vele anderen gedaan hadden ,) om

door koortswerende en zoo het kon tevens verwerkende

middelen, de koorts, welke de reeds geringe krachten

nog gaande weg deed afnemen , zoodra mogelijk , fpoe-

dig en krachtdadig te beteugelen en geheel te doen op-

houden , als wordende de lijder anders eene onvermijdelij-

ke prooi van het geweld der koortfen ; en zich ten dien

einde te bedienen van de koortswerende en tevens ver-

fterkende cort, peruv. ruber of regius^ of anders van

de thans bekende en gebruikelijke zeer koortswerende

,

niet zoo zeer verwerkende sulph. chinina (*J.

Noch onzuiverheid en ziekelijke gefteldheid der voch-

ten en buiksingewanden , noch gedurige braking , noch

maagpijnen , noch verhinderde pisloozing, ijling, bewus-

teloosheid , uitgezonderd ontftekingachtige toeftand , niets

behoefde ons van dat middel af te fchrikken , dewijl

men daarvan geene kwade, veelal zeer gunltige gevolgen

zag, mits het zweeten en de ontlasting flechts tevens

be-

Cvt) Hippocrates Magazijn t. a. pi. Ferflag van Groningen, bl.

69, 70. Fricke, f. 30, 31. Banga, bl, 129, 139. Popken 1. c.

Thuessink, Geneesk. Waarnemingen, Gron. 1828, bl, 221 en volg,

Bailly gaf in de kwaadaardige koortfen te Rome de sulphas chi-

nine in nog veel grooter dofes, zelfs tot 110 greinen daags, met

gelukkig gevolg, zonder daarvan merkelijke nadeeiige gevolgen te

befpeuren. Zie Revue Medicale, Fevr. 1827, p, 187,
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bevorderd werden. Het best en veiligst was het , de

chinine buiten het acces te geven , dan , wanneer men

eene intermitterende koorts had, verbonden met een hc"

mitrit(za of scmitertiana , en men dan zag , dat de ac-

cessen telkens verergerden en heviger werden , moest

men ook aanftonds , in het acces der koorts zelve , dit

middel toedienen, en wel in zoodanige groote giften als

gefchikt waren, om op eens een nieuw acces voor te

komen. In fommige gevallen echter bragt hetzelve , ge-

durende het acces toegediend , benaauwdheid , braldng

en kolijkpijn te weeg. Naarmate de koorts meer actief

was 5 was de chinine in evenredigheid minder nuttig.

Ontfteking der in den buik gelegene deelen, was eene

tegenaanwijzing derzelve, zoolang deze ongefteldheld

niet door gepaste tegenmiddelen was weggenomen. Ook

ondervond men , dat , naarmate de luchtgefteldheid koeler

werd, en de ziekten catharrhaal en rheumatisch werden,

dezelve minder heilzaam was.

In het algemeen heeft de sulphas chinine in deze epi-

demie derzelver groot nut in alle kwaadaardige koortfen

geftaafd , bezittende het voordeel boven den kinabast en

deszelfs bereidingen , dat het zelden de maag bezwaart (*)

,

in

() In alle koortfen, door moerasdampen veroorzaakt, en daar,

waar de fpijsverteringswerktuigen verzwakt zijn, verdient de chi'

nine boven den kinabast volftrektelijk den voorrang. Toen in 1820

de kwaadaardige koortfen te Rome zeer menigvuldig waren, onder-

vond BAiLLY, dat niettegenftaande hij vele zoodanige zieken 536
oneen besten kinabast liet gebruiken, ze echter veelal ftierven, de-

wyl zij de kina niet binnenhielden, maar aanftonds door braking

weder ontlasteden, terwijl hy naderhand ?ag, dat zy zeer wel de

sul'

K5
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in een zeer klein beftek werkzaam is en zelfs aan kinde-

ren gemakkelijk kan toegediend worden. Dan , offchoon

de chinine een tonisch verfterkend middel is , moet men.

willende verfterken , aan den kinabast en deszelfs berei-

ding den voorrang geven. De kina blijft op den duur

hat beste antifeptisch , tonisch , verfterkend en fpecifiek

prikkelend geneesmiddel in zeer vele ziekten , dat door

de chinine niet kan vervangen worden, zoodat geen de-

zer beide middelen gemist , noch het een door het ander

zal verdrongen worden.

Had men door de sulphas chininae het wederkeeren

van den paroxysmus verhoed , dan v^^erd het verder ge-

bruik van hetzelve niet vereischt, moest althans met an-

dere middelen afgewisfeld worden. Gemeenlijk moest

men weder tot de resolventia^ in verbinding met bittere

middelen , terugkeeren , en was men niet zelden verpligt

zich alleen te bepalen tot wijn , suhamara , tot zachte

,

allengs bij opklimming fterkere, doch niet verhittende

amara , en dus tot de flor, cham, vuig. of Roman. ,

met extr, gram, tarax. , cichorei , card, bened, , cent.

min.^ trifoUi aquat en qiiassiae^ na vereischte ver-

bonden met tamarinde , acid tartari , salia media , enz.

^ nu

sulphas chininae verdroegen en door groote giften daarvan behou-

den werden. Bailly t. a, pi. en Traite anatomico-pathologique

des fièvres intermittentes simples et pernicieases etc, recueillies

h VHopital St, Esprit de Rome pendant les années 1820—22. Pa-

ris 1825, 8vo. Zie omtrent de chinine ook de twee Verhandelingen

over de zwavelzure chinine, bekroond door de Holl. Maatfch, te

Haarlem, Haarl. 1825, gr. Svo., en Traite des fièvres remittentes

et des indications qu*elles fournissent pour Vusage du quinquina,

par j, B, TH. BAUMÉs, MontpclHer 1823. 8vo.
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nu en dan , om de wederinftortingen zoo mogelijk te

verhoeden, weder afgewisfeld met de chinine ; vervol-

gens opwekkende en verfterkende middelen, kina en va-

leriaan, veelal verbonden met resohentia en purgantia,

of cort, peruv. met cal. aromat, , extr, gentian , ab-

synthii^ foms met elixir acid. Halleri ^ elixir viseer.

Hofm. ^ tinct. Ilelenii^ tinct. ferri tartarisati ^ flor.

salis ammon. martiales , beweging , verfterkende en

voedende dieet, vooral jonge Rhijnfche- of Bremer-wijn,

Seltzer- en Fachinger-water , enz. , al nadat men ex ju-

vantibus et nocentibus geraden oordeelde (*).

Bij recidiven was en bleef kina het hoofdmiddel

,

vooral verbonden met tonica amara^ sal. tartari^ tart,

emet

.

, sal ammon. , sal mir. Glaiib , tinct. aloes c,

myrrhe , extr, gramin , helenii , cent. min. , oxymel

squillae. Rust en onthouding van grof voedfel was

noodzakelijk.

Om de koorts weg te houden , gaf thuessink cort.

peruv, reg, unc i, met nucis vomicae ^ gr. ii, in i6

poeders, en vooral het elect. cort. peruv. met sal am-

mon.^ sal tartari en tart. emet. — Coulon bediende

zich met vrucht van een dec. of elect. cort, peruv. met

tart, emet. , sal ammon. , sal martis , extr. card. be-

nedict. Mij voldeed (leeds het best , om op den voor-

middag van die dagen , waarop anders de koorts moest

invallen, sulph. chininae ^ gr. vi , tart, emet.^ gr. i—2,

in poeders van gr. i te geven (f).
Bij

(*) Hippocrates Magazijn 1. c. Verflag v. d. ziekten te Gron.

h\. 71, ';6. Banga, bl. 144. SNABiLiE,bl. 16, 17, 19. Jorrits-

MA, bl. 35, 36.

(t) Thuessink, Oyerzigt, bl. 30. Coulon, bl. 13. Dat in de
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Bij verftoppingen en verhardingen der ingewanden be-

vond men zich het best bij inwrijvingen uit eene ver-

binding van ïinim, volaüle met ungt, mercuriah^ la-

vementen uit eene oplosfing van gum, ammoniac met

aqua laurocerasi , murias ammoniac en mei, communis.

Inwendig met vrucht extr. card. bened, , gentian , cent,

mir, ^ tarax ^ trifolii fibrini ^ feil, tauri ^ murias ^^

ammon. Ook wel gum ammoniac met sapo antimonial

en calomcl ; mercurialia echter met voorzigtigheid

,

dewijl reeds bij velen algemeene cachexie aanwezig

was (*).

Tegen pijn in de milt , waarover fommige klaagden ,

pappen, ftovingen (foms koude omflagen), blaartrekken-

de pleisters , fontanellen , en eene bedarende , oplosfende

en afleidende behandeling.

De waterzucht werd, wanneer dezelve niet te lang

geduurd had , vooral bij welhebbende menfchen , dik-

wijls genezen, door oplosfende, opwekkende of ver-

(lerkende middelen , vooral sulph, chininac of kina met

ligte waterafdrijvende middelen , als : spir, nitri dulcis ,

spir, salis dulcis^ terra follata tartari^ rob, jumperi^

sal ammoniac^ squilUtica digitalis (foms met mercu-

rialia') , foms afgewisfeld met subcarbonas ferri , flor.

sal amm, mart, , vooral door de diosma crenata of

boechoe (f). Wanneer dezelve, hetgeen minder plaats

had,

recidiven der hardnekkige intermitterende koortfen sulph, chin, met

tart, emet, zeer dienftig zijn, zie men ook in Annali uniyersali

di medicina^ compilati da annibale omodei. Vol. XXV, oï Med,

Chir, Zeitungi 1827, i, 283.

(•) JORRITSMA t, a. pi. ThUESSINK, bl. 33, 34.

(t) Volgens F, c. nourt, in Dissert, inaug, 1827, p. 15, niet

de
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had, zoowel door de catharrale complicatie, als door

de kwaadfappige fcherpte der vochten met pijnlijke huid-

of buik-waterzucht, hitte, koorts en eene roosachtige

ontfteking der lever, milt of onderbuiksingewanden aan-

wezig was, werd die door plaatfelijke bloedontlastingen

,

crem. tart, ^ nitrum in groote dofes , dr. i—iii^ ver-

bonden met pulv, g. arab, of salch, enz. , met veel nut

behandeld, Extr. gram, tarax^ chcUdonii^ cent, min,^

hekniij pillulae cochiac of riiffi^ dun bier met fuiker,

en wasfching der zuchtige beenen met eene fterke oplos-

fmg van flor, zinci in dun bier of inwrijvingen van

acet, squillUic, en herhaalde beweging waren ook dik-

wijls zeer dienftig (*).

Bij waterkanker en fcorbutieke aandoeningen, voldeed

veelal een afkookfel van kina met zwavelzuur, ijzerbe-

reidingen , wijn , acid, muriat, dilut, , tinct, acid.

aromat, , enz.

De beste dieet was vasten, de beste drank koud wa-

ter met citroenfap en fuiker, dun bier, Rijnfche-wijn

met water en fuiker. Voor de reconvalescenten^ als

voedfel, magere foep , rijst, grutten, karnemelk, met

gepelde garst , pruimen , rozijnen of krent n ; later ge-

braden vleesch , gedoofde groenten , fpinafie, falade , enz.;

terwijl alle geftoofd of gekookt ooft , appels , peeren en

winderige middelen in eens verboden waren. Goede

wijn was uitmuntend verllerkend.

Wan-

de Diosma crenata decandolle, maar de Diosma serratifolia

CURTIS.

(t^) Thuessink t, a. pi. TngssEN, bl. 83, Banga, bl. 148,149.

Fricke, f. 34. Sbabilie, bl. 19. JoRRiTSMA, bl. 35. Verflag

van de te Gron, waargen, ziekten, bl. 74, 77-
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Wanneer men nu de in de epidemie van 1826 gebezigde

behandeling met die der andere (hiervoren befchrevene)

ziekten vergelijkt , ziet men , dat dezelve , wat de hoofd-

zaak betreft, ook met die van vorige epidemiën over-

eenkomt 5 flechts gewijzigd naar het eigendommelijke van

iedere epidemie afzonderlijk. Immers in allen bezigde

men , behalve de palliatieve behandeling , ftrenge di-

eet , bij gastrifche
, galachtige en (lij machtige complica-

tiën , de ontlastende en oplosfende methode, en wel na

omftandigheden braakmiddelen, ipecacuanha ^ tartar^

emet, ^ antimonialia ; oï purgantia ^ als: manna^ elec-

tuar Icnit,^ tamarinde, wijnfteen, rheum j senna^ sal

mir, glaub.y of oplosfende middelen, als: extr. gram,
^

tarax ^ cichor, ^ trifolii^ cent. min, card, bened.^ sal

ammon, , tart, tartarisatus j vitriolatus , enz. ; — bij

catharrale complicatie zweetmiddelen , als : spir, mind, ,

pulv, doverij sambucus ^ bardana ^ vooral kamfer; bij

zenuwachtige complicatie valeriaan , liq, liofm, , spir,

nitri dulc, , moschus 5 kamfer , olcosa , volatilia, sp, c, c,

succ, , enz. ; bij rotachtige complicatie serpentaria , ki-

na , arnica , kamfer , wijn , zuren , calamus aromat. ,

chamom, , mostaardpappen , vesicatoria ; bij ontfteking

foms eene aderlating , bloedzuigers, vooral antiphlogistica.

In allen gaf men , dewijl deze ziekten tot de intermitte-

rende en remitterende koortfen behooren , zoodra er

flechts het geringde teeken van gevaar of kwaadaardig-

heid aanwezig was , de kina of deszelfs bereidingen , en

wel in ruime giften f*).

Uit

(Vt) Ook de voorheen in het Ilde Hoofddeel , bl. 105 , in de noot,

aangehaalde buitenlandfche fchryvers, komen, wat de behandeling be-

treft.
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Uit al hetgeen in deze verhandeling, met betrekking

tot de ziekte van 1826 gezegd is, meenen wij te mogen

opmaken het volgende

BESLUIT.

I. Dat deze ziekte moet befchouwd worden, als eene

epidemie van tusfchenpoozende koortfen. In het

begin en einde der epidemie was deze vorm fteeds

aanwezig , en offchoon de koorts dikwijls fterk ver-

vroegde, elke aanval zich zeer verlengde en dus re-

mitterend en bijna aanhoudend werd, zoo verraadde

de beftendige verergering om den anderen dag , zelfs

in het hevigst der ziekte , het tusfchenpoozend ka-

rakter; ook gingen deze (indien zij niet doox sulph,

chin, gefluit waren) bij eenen regelmatigen afloop

(leeds weder in eene tusfchenpoozende koorts over.

ir.

treft, met ons overeen; ook die over de ziekte van» 1826 buiten

ons vaderland gefcbreven hebben. Zie wittman, Ein IVort über

das gastrisch-nervöse Fieher^ dessen Behandlung und Forbetigung,

Mainz 1827, 8vo. Puchelt, chelius und naegele, Heidelherger

Klinifche Annalen, IVter Band, 2 St. en Vier Band, i heft, f. 99.

Heidelb. 1827. Horn, nasse und wagler, Archif für Med, Er-

fahrung^ Berl. 1827. Jan., Febr,, Mai, Juni, Nov. Dec. Gerson

und juLius, Magazin der Auslandijchen Literatur,xi.s,'w, Hamb.

1827. Mai, Juni. Hecker, Literarifchc Annalen der gefammten

Heilkunde. Berl. 1827. Juni. Harless, Neue Jahrbücher der teut-

fthen Medizin und Chirurgie, XlVter Band, 2ter Supplementheft.

Bonn. 1827. Doecks Einige Bemerkungen über die Holldndifchen

Sumpffieber als complicirte und verlarvte fVechfelfieber, Hann,

1827. Dohrn, DieKüstenepidemie von 1826 und besonders in Nor-

derdithmarfchen. Altona 1827. Hufeland, Journal d,^Pr, Heil-

kunde, Marz, Mai, Juni, Juli en anderen.
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IL Dat deze intermittens zelden eenvoudig, veelal met

allerhande verfchijnfelen en toevallen gecompliceerd

was , veelal vergezeld ging van fpoedige
, geweldige

verzwakking , ongelijkmatige ophoopingen van bloed

,

ziekelijke aandoenlijkheid , gevoeligheid en verhoog-

de opwekbaarheid van het zenuwgeltel , ziekelijken

toeftand en onregelmatige werking der biiiksinge-

wanden.

III. Dat de kracht der ziekte zich voornamelijk bepaald

heeft tot de buiksingewanden , vooral de milt en

overige galbereidende werktuigen , en dat dus onze

ziekten geheel, althans grootendeels, tot de gastri-

iche behooren. Immers bleek dit gastrifche uit de

ziekteverfchijnfelen en uit het goed gevolg, hetwelk

men zag van eene zacht ontlastende en oplosfende

geneeswijze , doch vooral uit de lijkopening, waar-

bij men vond , dat de ingewanden der borst zeer

zelden , die des hoofds meermalen , doch die van den

buik altijd waren aangetast, en de ziektetoevallen

van den buik fteeds voor die van het hoofd aanwezig

waren. Bij de hitte van den zomer was het gastri-

fche meer zuiver , werd vervolgens gastrisch-catar-

rhaal , catarrhaal- gastrisch en tegen den winter zui-

ver catarrhaal.

IV. Dat de ziekte fomwijlen van eenen flhenifchen of

activen , veelal echter van eenen afthenifchen of pas-

fiven aard was , althans , dat het active stadium

{leeds fpoedig in het pasfive overging.

V. Dat de ziekte behoorde tot die , welke de fchrij-

VerS (CLEGHORN, MEDICUS, LAUTER , BAILLY

,

FODERÉ en anderen,) boosaardig of kwaadaardig

noe-
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dewijl de door hun waargenomen e ver-

fchijnfelen en het toen in de lijken gevondene ge-

heel met het in 1826 waargenomene en gevondene

overeenkomt.

VI. Dat daar de waarnemingen bij vorige hier en elders

epidemisch geheerscht hebbende herfstziekten (voor-

al in warme landen en wanneer onze luchtftreek aan

die van gene gelijk wordt,) overvloedig geleerd

hebben , dat de galbereidende werktuigen , vooral

de milt , het hevigst worden aangedaan en derzel-

ver ziekten zeer begunlligd worden door de fchade-

lijke uitdampingen van moerasfige ongezonde gron-

den , wooral na aanhoudende heete zomers ; — men

ook, voorgelicht door gefchiedenis en ervaring, mag

befluiten , — dat er zeker ook in onze ziekte eene

algemeene werkende oorzaak beftaan hebbe , welke

een zeker gift heeft voortgebragt , hetwelk op het

levensbeginfel krachtig gewerkt , hetzelve onderdrukt

en de menigvuldige verfchillende toevallen der ziekte

veroorzaakt heeft; — en dat aldus ook onze ziekte

is veroorzaakt door eene zekere fmetftof Qniasma) ,

door de buitengewone hitte, droogte, enz. uit de

klei-, moeras- en veengronden , of ook door gisting

van plantaardige en dierlijke zelfftandigheden ont-

wikkeld. Dqzq fmetftof fcheen echter op verfchil-

lende plaatfen, alwaar bijzondere plaatfelijke oorza-

ken, de ziekte gunftiger of kwaadaardiger maakten,

verfchillend gewijzigd; en alhoewel het tot dus ver-

re niet is uitgemaakt , waarin de natuur dezer fmet-

ftof befta , zoo is echter haar aanwezen algemeen

erkend.

L VU.
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VII. Da^, wat de behandeling betrof, men (leeds het

gelukkigst flaagde , door ook de ziekte te befdioii-

vven 5 als eene epidemie van tusfchenpoozende koort-

fen 3 — dat men , in weerwil van den verbazenden

drom van tegenftrijdige verfchijnfelen , de genezing

(leeds moest inrigten , in het (lellig denkbeeld , dat men

te doen had met eene tusfchenpoozende koorts , die

door een' zamenloop van nadeelige om Handigheden,

de vreemdfte^ verwardde en dreigendde verfchijnfe-

len deed ontftaan; weshalve men dus ook te regt

handelde, door, bij het minde teeken van gevaar

of kwaadaardigheid , dQze koorts deeds door de zoo

zeer koortswerende sulphas chininae te beteugelen;

terwijl overigens de ziekte niet, gelijk de meeste

voorgaande, door brakingverwekkende , maar door

zachte ontlastende , benevens oplosfende , bedaren-

de , opwekkende en verderkende middelen moest

behandeld worden.

Overigens verwijzende naar hetgeen reeds in den loop

dezer verhandeling is aangewezen, en veelal bij de aldaar

aangehaalde fchrijvers uitvoeriger en bondiger te vinden

is , eindig ik met de woorden van den grooten stoll :

{Kation. Medendi ^ Pars III, praef,')

Multa in medicina reperiuntur^ quae , prius-quatn

in canonem abire et stabihm sanandi legem pos-

sint , iterum itei'umque et saepissimc visa et oh-

servata sint , oportet. Atque ita ex datis cogni-

tisque , inter sese comparatis , novae demum ex-

surgent , atque antea nondum cognitae veritates,

VER-



VERHANDELING
TER BEANTWOORDING DER

V R A G E:

« Is er eenige grond ^ om de ziekte ^ die in de Prosfinciën

« GroniDgen en Vriesland, in Julij 1826, ontstaan is

^

ix. grootdeels ^ volgens het gevoelen van sommigen^ toe

cc te schrijven aan de overstroomingen van Februari)

a des vorigen jaars^ en wel aan de slijkige stoffen daar^

<t bij op de landen gebragt y of is het wel ooit uit on^

a dervinding gebleken ^ dat de bij overstroomingen op

cc de landen gebragte stoffen , nadat die landen zijn be-

cc groeid geweest 5 in een volgend jaar voor de gezond"

cc heid der nienschen schadelijk geweest zijn? — Hoe is

a wijders de stelling^ dat de overstroomingen van Fe-

it bruarij 1025 tot de ziekte van de laatste helft van

cc 1826 j in Vriesland 5 Groningerland en elders, aanlei-

<t ding zouden hebben gegeven^ overeen te brengen met

« de ondervinding ^ dat op vele Heilanden in gemelde

cc Provinciën , waar geene overstrooming heeft plaats

cc gehad ^
{zie de kaart der in 1825 overstroomde landeri)

cc dergelijke ziekte geheerscht heeft? — En indien de

(c gemelde stelling niet genoegzaam gegrond moge geacht

cc worden y aan welke andere oorzaken kan dan het ont-

K staan der in de gemelde Provinciën geheerscht heb-

a bende ziekte met meerdere waarschijnlijkheid worden

«c toesieschreven?^"*

D O O R

J. J. P E jS N I N K,

Doctor in de Genees- , Heel- en Verloskunde Ie Twello
hij Deventer;

Aan vvien in de algemeene Jaarlijkfcbe Vergadering van
de Hollandfche Maatfchappij der Wetenfchappen te

Haarlem, den 23 Mei 1829, de gouden Eerprijs

en vervolgens , na eenige verbeteringen, de
premie van 150 guldens zijn toegewezen.





INLEIDING,

H oewel er bij de meeste epidemifche ziekten eene ver-

borgene oorzaak fchuilt , die het den fchranderften ge-

neeskundigen zelfs moeijelijk valt te doorgronden , is en

blijft het evenwel doelmatig, om alles te onderzoeken,

wat door rede en ondervinding , aangaande de verwijder-

de oorzaken van volksziekten, kan nagevorscht worden,

ten einde de meest zekere middelen tot afwering of mati-

ging van zulke rampen, en tot bewaring van de gezond-

heid in het werk te (lellen. Uit dit oogpunt befchouwd,

doe ik hulde aan het edele doel der Hollandfchc Maat-

fchappij van Wetenfchappen te Haarlem , die zoodanige

prijsdof , betrekkelijk de jongde epidemie in ons Vader-

land , opgaf. De vraag zelve fcheen mij dubbeld der

overweging waardig , daar het onderzoek naar derzelver

inhoud voor mij zelven , als geneesheer , niet onvrucht-

baar kon blijven , en er uit de beantwoording derzelve
,

als ware het eene reeks van voorbehoedingsregelen , af

te leiden zijn , die misfchien aan eene nieuwe prijsftof

aanleiding zouden kunnen geven. Befloten hebbende om
mijne krachten te beproeven , zoo wilde ik mij bevlijti-

gen , om min of meer voor het algemeen welzijn bevor-

derlijk te zijn. Ik acht eenige beftede fnipperuren niet

verloren , offchoon ik misfchien flechts onvolledige bij-

dragen heb kunnen verzamelen, daar ik met leedwezen

I-' 3 moet
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moet berigten , dat ik mijnen wensch niet mogt vervuld

zien , door het verkrijgen van voldoende befchrijvingen

van vroegere volksziekten in de provinciën Groningen oxi

Vriesland geheerscht hebbende , zoodat ik alleen van de

aangehaalde werken heb kunnen gebruik maken. Vond
ik mij niet door eenen tot dit ftuk overhellenden onder-

zoekingslust aangemoedigd , dan zoude eene menigte zwa-

righeden mij de pen weldra hebben doen nederleggen,

vooral daar ik , bij gebrek aan de noodige plaatfelijke

inlichtingen , en voor zoo verre de fchriften van bevoeg«

de geneeskundigen hier en daar wijde gapingen lieten
,

aan eigene beoordeeling overgelaten bleef. Vele gebre-

ken inziende, leg ik fchroomvallig dit mijn onvolledig

werk in den fchoot der Maatfchappij ter befcheidene be-

oordeeling neder. De hoop , van hier of daar eenige wen-

ken ten nutte te hebben mogen bijdragen', is , met eene

geoorloofde zucht tot eerlaurieren, de drijfveer van mijn

fchrijven geweest. Gelukkig zoo ik deze oogmerken be-

reikt hebbel

l.



I. HOOFDSTUK,

LAND- EN PLAATSBESCHRIJVING DER PROVINCIE GRONIN-

GEN. — PLAATSEN, WELKE IN 1825 DOOR DE OVER-

STROOMING EN IN 1826 DOOR DE EPIDEMIE VOORNA-

MELIJK GELEDEN HEBBEN. — MINDERE HEVIGHEID

DER ZIEKTE LANGS DE ZEEKUSTEN, EN BEVRIJDING

DER NIET ONDER WATER GESTAAN HEBBENDE ZAND-

GRONDEN EN HOOGE VEENEN. BESCHOUWING DER

ONDERSCHEIDENE KLEI- VEEN- EN LAGE BROEK- OF

WEIDELANDEN, EN DER MEEREN, VAARTEN EN RI-,

VIER- OF LOOPENDE WATEREN DEZER PROVINCIE. —
BESCHRIJVING DER STAD GRONINGEN EN OORZAKEN

DER MEERDERE ZIEKTEN ALDAAR. -— NADEELEN VAN

STILSTAANDE GRACHTEN DOOR VROEGERE BINNEN- EN

BUITENLANDSCHE WAARNEMINGEN BEVESTIGD.

D e Provincie Groningen maakt het noordelijk gedeelte

onzes Koningrijks uit, grenzende* ten noorden aan de

Noordzee , ten zuiden aan Drenthe , ten oosten aan den

Doïlart en Oostvriesland , en ten westen aan Friesland,

.
Offchoon de kusten langs de Noordzee &\\ de Eem

door aanfpoeling van zeeQijk eenig^ins meer verheven

zijn dan de binnenlanden , en het ziiider , zuidoostelijk

L 4 en
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en zuidwestelijk gedeelte van dit gewest eenige fmalle,

van het oosten naar het westen loopende, ftrooken zand-

grond bevat , zoo is het overige land grootendeels laag en

flechts weinige voeten boven de oppervlakte der zee ver-

heven , zoodat het middeldeel tusfchen de ftad Gronin-

gen en de boorden der Noordzee gelegen als ware het

ecne kom vormt, werwaarts de van rondom afvloeijende

(lijkftofFen zich tegen den zomer verzamelen en gedeelte-

lijk zelfs door een kanaal uit het HiinJïngO'kwsLYÜQr naar

deze ftad afzakken.

Op deze kleiftreek blijft dus dikwijls in de laagten en

flooten eene menigte flijk , uit plantaardige en dierlijke

doffen belhande , opgehoopt , die bij de langdurige droo-

ge hitte in rotgisting geraakt en nadeelige moeras- en

kleilucht uitwafemt. De dorpen , in deze kom gelegen ,

leden ook deswegens het meeste door de ziekte van 1826,

inzonderheid Middeljium , Kantem , Stitswert , Epping-

huizen , Stedum , Onderdendam en Doornwert , offchoon

niet alle in dezelfde evenredigheid, terwijl de hooger en

langs de zeekusten liggende dorpen meer bevrijd bleven ,

uitgezonderd Warfum , waar armoede vooral de ziekte

deed voortduren. (*)

Vooral zijn de aanwasfen langs , en de landen tusfchen

,

den Dollart en Groningen , ten zuiden van Appingedam^

zeer laag , en worden dikwijls , gelijk zulks bij den

jongden watervloed plaats had , met het flijkige en zoute

Eemwater overftroomd , hebbende deze zeeboezem eenen

klei-

(*) E, j. THOMASSEN \ THUESSINK, OvcT de epidemie^ -welke té

Groningen \n 1826 geheerscht heeft, o. bakker. Over de yolks*

ziekte te Groningen in x8fltf.
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klei- en modderigen bodem ,
gelijk zulks blijkbaar is in

de haven en het voorland te Delfzijl , waar , bij laag

water des zomers, veeltijds eene groote uitgeftrektheid

, lands voor de zonneftralen bloot ligt.

Dit laagfte deel des Fivdingo-k^^xii^xs ^ waarvan Ap-

pingedam nagenoeg het middeldeel bcflaat, leed daarom

ook, zoo wel door fchadelijke uitwafemingen als wegens

gebrek aan goed water , zoo hevig door de volksziekte

van 1826, inzonderheid deze flad en de dorpen Wif'

dum y Nleuwolde , hopper[urn , Solwert en Meethuizen ,

zoo wel als de kleigronden van het Oldamht en de na-

der aan zee , doch op eenen moerasfigen grond gelegene

dorpen Beerta , Midwolda , Finftenvolde en Hamrik»

In de omftreken der (lad Groningen ^ als te Zuid-

broek , Sappemeer en Hoogezand (*) heerschte dezelfde

ziekte , doch veel zachtaardiger , terwijl de op hoogere

veenen gelegene dorpen Middelbert^ Veendam^ Wilder-

vank en Wohefchans , zoowel als voornoemde zand-

gronden , weinig of niet werden aangetast
, gelijk in het

westerkwartier, Tolbert ^ Noordwijk ^ Oude Schans^ en

in het i^/V^///2^o-kwartier, Seharmer ^ Colham en naburige

dorpen , waarvan de oorzaak daarin gelegen is , dat de

hoogere zand- en losfe hooge veengronden meer inzuigen

dan uitwafemen , zijnde de veenen digter bij Groningen ,

ten zuid-oosten en westen, lager, en dus voor de ftad

nadeelig.

Behalve voornoemde zandgronden beftaat deze Provin-

cie

(*) j. c. o. FRiCKE , Berigten wegens de epidemsche-ziekte, wel-

ke in 1826 in Holland en Oostvriesland geheerscht heeft ^ benevens

N. L. HACHMANN, OvtT de endemie in het ambt Ritzebüttel.

L 5
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cie uit onderfcheidene klei-, veen- en lage broek- of

weidelanden , die door meeren , vaanen en ftilftaande floo-

ten doorfneden zijn, en bij drooge heete zomers fchade-

lijke lütdampingen ontwikkelen, te meer, daar deze lan-

den noch door duinen , die een gedeelte van Holland en

Zeeland dekken , noch door voldoende dijken of beka-

dingen , tegen de noordwestelijke flormen en daardoor

aangebragte vloeden befchermd worden. Zoo geraken

niet alleen de uiterdijkfche lage gronden langs de Noord-

zee^ maar ook de zavelachtige landen van het noordelijk

deel des //^/;?/;2^ö-kwartiers , bij de minde dijkbreuken,

onder zeewater ; terwijl bij inbraken des Dollarts de la-

gere vette klei- en grasrijke weidegronden van het Five-

///^gö-kwartier , ten zuiden van Appingedam , tot om-

ftreeks Groningen , overftroomd worden
, gelijk deze

ftad foms in het lagere, op kleigrond gelegene, gedeel-

te, door het, door de zee opgeftuuwde, Rietdiep onder

water geraakt.

In het zuidelijk gedeelte dezes gewests zijn, behalve

eene menigte vaarten en (looten , een aantal meren en

moerasfen gelegen , waarvan de Boertange het voornaam-

ile is, zijnde de Schild-^ Oosiwolder- ^ Zuidlaarder-

en Leekjlermeren de grootfte , door w^elke de ftad Gro-

ningen , ten oosten , zuiden en westen omgeven wordt

,

zoodat dezelve des zomers, bij drooge hitte en oost-

zuid-oost- en zuid-westelijke winden , de nadeelige uit-

wafemingen dezer meren , moerasfen , veen- en lage

landen , die tusfchen dezelve geplaatst zijn , ondervindt,

te meer, daar deze gronden niet zelden voor hoog bin-

nen- of broekwater blootftaan , wanneer aanhoudende re-

gens den toevloed van water , uit het hoogere landfchap

Dren-



Drenthe^ zoodanig vermeerderen, dat er dijkbreuken

ontdaan, waardoor het weide- en haverland overftrootnd

wordt, en in den zomer weder boven water gerakende,

bij langdurige drooge hitte, uitdampingen verwekt, die

tot galziekten aanleiding geven.

^'Op de voorlanden, langs de Noordzee^ van Zuindijk

tot Delfzijl^ ontfpruit foortgelijke moeraslucht uit de

ophooping van flijk en uit aangroei van het krabbe-

kvvaad en andere, met infecten vermengde , zeegewasfen,

die bij wijkenden vloed , of na overftroomingen , blijven

hangen, en naderhand, bij aanhoudend drooge zomer-

hitte , verrotten. In de Marne en verder langs de

noord-westelijke kusten der Noordzee zijn echter de

ziekten gewoonlijk^ even als in 1826, minder hevig en

algemeen , omdat verkoelende zeewinden er de uitwafe-

mingen bedwingen en de lucht meer zuiveren, dan ver-

der binnenlands en op de laagten. Deswegens leden de

aan zee gelegene plaatfen , als : Ulrum , Hornhuizen en

de Noordpolder ^ bij de laatfte epidemie, in minderen

graad, dan de in de lagere kom gelegene dorpen. (*)

Bij watervloeden neemt het zeewater, door beweging,

vele werktuigelijke ftofFen op , vervoert dezelve naar de

Wadden en Uitendijkfche landen, waar het dezelve ein-

delijk, bij rust, weder Iaat vallen, en wel zoodanig,

dat de zwaarfle deelen het eerfte , de ligtde het laatfte

bezinken. De fijne flibbe , of zeekleideelen , zetten zich

op (lijken en kwelders , het verfte van de zee , en de

zanddeelen het naaste bij. Meest alle Vriefche en Gro-

ninger polders zijn landwaarts het kleijigfte , zeewaarts

het

(*) Thuessink en bakker, /. c.
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het zandigfte ; reden dus te meer, waarom langs de zee-

kusten minder rotgisting en uitwafeming plaats kan heb-

ben, dan verder binnenlands. (*)

De voornaamfte rivieren , die dit gewest befproeijen ,

zijn de Ilunse en de Aa , die evenwel door verfrisfching

der lucht, tot bevordering der gezondheid, niet veel

kunnen bijdragen , daar dezelve hier niet van bergen af-

vloeijen , maar meestal over laag land loopen , uit de

moerasfen eu veengronden der Oldamhten^ en uit Dren-

the ontfpringen, zich met het moeraswater der meren

vereenigen , en alzoo derzelver moer-, klei- en zwavel-

deelen bevatten. De Hunfe neemt haren oorfprong uit

de hoogere veenen van Drenthe , (lort zich in het Zuid-

laardermcer , en loopt vandaar naar Groningen , onder

den naam van Schuitendlep,

De Aa neemt , uit kleine takken , ook in Drenthe

haar begin, en verkrijgt bij Groningen de benaming van

Hoornfche diep. Bij deze ftad vereenigen zich beide

rivieren tot éénen ftroom , die , onder den naam van

Hunfe , bij de Wadden , in de Noordzee uitloopt. De

ftroom van dezen vloed ^ door westelijke , hier meestal

heerfchende zeewinden , eenigzins bedwongen , en de

uitwatering alzoo veeltijds min of meer tegengehouden

wordende, maakt het water dezer rivier zoutig , troebel,

onzuiver en dus hard en ongefchikt voor keukengebruik.

Intusfchen ontftaat er door dezen tegenftand en opftu-

wing , eenige beweging en vernieuwing van het gracht-

water te Groningen^ vooral om het arfenaal of zieken-

huis,

(*) UiLKBNS, Handbt van Faderl, landhuishoudkunde , § 96.
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I
huis , dat aldus met het loopende Diep in verband (laat

,

waarom hier des zomers het grachtwater minder ftinkt

dan te Leeuwarden , Amjlerdam , Leiden en Delft

;

hoewel de onzuiverheden der leerlooijerijen en de rotting

van vlas of hennep , in de nabijheid der ftad , naar de-

zelve afvloeijende , meer bederf aan het water mededee-

len. () Immers , hoe nadeelig dit voor de gezondheid

zijn kan , blijkt uit het verhaal van lancisius
, (f)

zeggende: „ dat, toen de inwoners van Orvletto door

koortfen aangetast waren, het te rotten zetten van

hennip verboden werd , met dat gevolg , dat de ziekte

fpoedig ophield , toen deze oorzaak weggenomen was."

Daarom beweerde diemerbroeck : (§) dat deze

planten, door veiTOtting, een pestachtig venijn aan het

water mededeelen. Zoo befchouwde ook de man (^)

het in flooten verrottende vlas te Wamel ^ Leeuwen en

Ochten ^ in den zomer van 1 77 1 , als de aanleiding tot

meerdere ontwikkeling der moeraslucht , die de epidemie

van dien tijd veroorzaakte.

De ftad Groningen^ waar de val van het water door-

gaans zes voeten kan gerekend worden , bellaat groot-

deels eenen zandigen landrug van het Hondsrug-geberg-

te ^ dat zich van de Aa tot de /////^/^ uitftrekt , verder uit

het Munfterland en Drenthe afkomende. Dit zuidelijk

op zandgrond gelegene gedeelte werd voorheen Gruno-

hurg genoemd (*) , en is vrij van overftrooming , waar-

voor

(;) j. GOUT, Bisf» path. de morb, reg, Gron. max, famil, —

.

(t) 2)« nox, pal, effl, in opp,, p. 202. — C§) De peste, c. 8. —
CO M. j. DE MAN, Beschrijv* der ziekte^ welke in 1770 en 71 te

Maurik, in de Neder-Bet. geheerscht heeft, bl. 60. •— C**D J. h.

KNOOP, Hist* Besehr, van Friesland.
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voor het , op lageren kleibodem liggende , noordelijk

deel bloot (laat, zoodat er de menfchen, bij den vloed

van 1776^ zelfs naar de zolders moesten vlugten. Daar-

enboven ontvangt de ftad een kanaal, dat uit het Hun-

fingO'k'WSLnier afkomende, aldaar flomp loopt, veel rot-

tende zelfftandigheden aanvoert , bij lange drooge zomer-

hitte uitdroogt , in een' modderpoel verandert , en een

miasma paludofum vegetabile ctammale ontwikkelt , het-

geen in den nazomer van i8aó bijzonder plaats had,

toen men , door het aanleggen van een' duiker , dit ka-

naal of Boterdiep met het loopende Diep in gemeenfchap

ftelde , zoodat het roeren dezer rottende doffen de lucht

als met een' pestftank vervulde , te meer , daar men eerst

later de zuivering der goten en grachten konde onder-

nemen , virelke oorzaken voorzeker een' meer nadeeligen

invloed hebben , dan men oppervlakkig zoude vermoeden^

Immers zagen wij zulks bij de jongde epidemie bevestigd,

daar de ziekte te Groningen langzamerhand afnam, toen

deze zuivering gefchied en er voor een ziekenhuis ge-

zorgd was , dat door het loopende Diep van hec overige

der ftad eenigzins afgefcheiden is.

Het lage gedeelte der (lad, vooral de draten in de na-

bijheid van het Boterdiep en tusfchen de wallen , zoo

wel als de bewoners der kelders , donden dus voor de

moeraslucht en voor de door hetzelve verwekte ziekte

het meest bloot , zoodat men , in die buurten , welke in

1825 overdroomd waren geweest, de duidelijkde fporen

vanv dit miasma ontdekte; Tusfchen de wallen nam het

nadeel nog roe , door gebrekkige luchtheweging en Hecht

water^j terwijl deze mephitifche dampen dikwijls nog

vermenigvuldigd werden , door het wasfchen en fchrob-

ben
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ben met onzuiver , brak- of grachtwater , waardoor niet

alleen de ftilftaande wateren geroerd , maar ook moeras-

lucht in de huizen , vooral met flecht betraste muren ,

ontwikkeld werd.

In het midden en lage gedeelte gedeelte van Gromn-

gen zijn de rioelen veelal met planken gedekt , onder

welke vele krengen , afval en vuilnis geworpen worden ,

die , door verrotting , almede bijdragen tot bederf des

dampkrings. (*) Daarenboven zijn de meeste huizen ,

door eene tusfchenruimte , van elkander gefcheiden, die

gewoonlijk de fekreten bevat, hetgeen de rottige uitwa-

feming bevordert , te meer , daar dezelve in den zomer

dikwijls opgeruimd en de drekftofFen buiten de ftad , tus-

fchen andere vuilnis gemengd , op hoopen gezet en naar

naburige landen vervoerd worden.

Wat overigens lage ligging , ftilftaande en in de honds-

dagen (linkende wateren, onzuivere riolen, naauwe dra-

ten en enge woningen , tot voortbrenging van ziekten

kunnen uitwerken , dit heeft inzonderheid in vorige tij-

den de ftad Bclp bewezen, welke in 1557, en later

^

menigmalen aan pestkoortfen (f) onderhevig was , terwijl

er federt het water meer in beweging gehouden wordt,

de ftraten fchoon en de riolen zuiver gehouden worden,

weinig ziekte ondervonden wordt. Te Hoorn gaf zoo-

danige moeraslucht ook dikwijls aan epidemifche ziekten

aanleiding , zoodat er de vroegere bevolking van 40,000

,

thans tot 8000 zielen verminderd is, waartoe vooral

hebben medegewerkt de epidemiën van 1558 en 1559,

wan-

() Thdessink, /. c» — (X) FOREST. dt Febr, y 1. 6, obs, ft. . j
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wanneer er ,
gedurende de zomerhitte dagelijks 20 tot 40

menfchen (lierven. (*) In 1826 was er de (terfte nage-

noeg de helft boven het gewone getal, inzonderheid in

de maanden Aug. , Sept. , Oct. en Nov. , toen hier,

even als te Groningen, de anderendaagfche typus in al-

ledaagfchen overging , en de koortfen met apoplectifche

verfchijnfelen aanvielen. Drooge hitte en bedorven damp-

kring werkten hier ook vooral tot ontwikkeling der ziek-

te mede. Ct) Itnmers, behalve dat deze ftad, bij droo-

ge heete zomers , de nadeelige uitwafemingen der nabu-

rige lage weidelanden en vooral der noordwestelijk gele-

gene moerasfige veen- en kleilanden ondervindt, wordt

er de lucht nog meer bedorven door de uitdampingen

der {tilftaande grachten, waarvan fommige, bij lagen

fland des zeewaters , voor de zonneftralen bloot liggen

,

terwijl andere , die gewelfd zijn , en de vuilnis der ri-

olen en fekreten opnemen , zoowel door Itilftaan des

waters , als der lucht boven dezelve , foms een' verder-

felijken ftank verfpreiden, wanneer men de luiken dezer

gewelven opent , of wel dit water roert ^ en door mid-

del van een' molen uitmaalt, om jversch water in de

ftad te laten. — Zoo heeft ramazzini (§) te Mutina^

eene epidemie waargenomen , welke alleen diegenen aan-

deed , 'die bij de muren woonden, en geenen trof, die

hunne huizen binnen de ftad hadden.

Voorts wordt de voortgang der ziekte aanmerkelijk be-

vorderd, wanneer de huizen te veel bewoond, of zieken

met

(*) Velius, Chron, van Hoorn, 1740. — Ct)Jöï^ï^iTSMA, Verflag

van de ziekten te Hoorn en Sneek, \n 1826. — C$) ^^ prïnc, va-

Ut, tuend^ cap, 3.
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met gezonden , in naauwe vertrekken of kelders , in lage

achterbuurten , opgehoopt worden , e;n reiniging en ver-

fchooning ontbreekt. Inimers wordt alzoo een groot ge-

deelte van bedorvene uitwerpftofFen , tot verderf der in-

wendige fappen , door de lijders weder opgenomen , en

de lucht tevens voor gezonden befmettelijk gemaakt. Zoo

verhaalt timoni, (*) dat te Konjlantinopel de huizen,

welke men niet zindelijk houdt, meer aan de pest on-

derhevig zijn, dan die, welke behoorlijk gezuiverd wor-

den. Ook MEAD (t) telt de morfiglieid der arme men-

fchen onder de voornaamfte oorzaken der pest, x.^ Cairo ^

in Egypte; er bijvoegende, dat de Perzianen zelden van

die ziekte worden aangetast, omdat Godsdienftige be-

grippen hen de zindelijkheid boven andere naburen doen

beminnen. Reeds verhaalde titus livius (§), dat te

Rome de pest ontftond, doordien het volk in menigte

genoodzaakt was in kleine huizen te wonen. Daarom

raadt mead(^), tot beteugeling der ziekte, om de zie-

ken van elkander te fcheiden en de huizen behoorlijk rein

en fchoon te houden. In ftedcn , waar de benedenhui-

zen of kelders meest tot pakhuizen gebruikt worden ,

gelijk te Rotterdam^ worden daarom de minfte ziekten

waargenomen. (**) Bij de jongde volksziekte bevestigde

zich tevens het nadeel en het gevaar van het begraven in

de kerken en op bekrompene kerkhoven , vooral te Gro-

nin-

() Abrègé des trans, phiL^ Vol. VI, part. 3, chap. a, — CtD^*
peste, bl. 23. — (§) Decad. l, lib. 3. — (<>) L. c, p. 83. —
(*•) Van den bosch. Over de ziekten uit de nat. gefi, des Va^

derlands yoortvl, 1775, bl. 564.

M
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ningen , waar toen nog geene begraafplaats buiten hare

nmrcn was.

Het blijkt dus uit dit een en ander, dat van doeve-

ren (*) met regt, tot wering van mephitifche dampen,

te Groningen alle leerlooijerijen , flagterijen , kaarfenma-

kerijen , zeepziederijen en andere fmelterijen , naar den

luchtigften buitenkant wilde geplaatst hebben.

II. HOOFDSTUK.

LAND- EN PLAATSBESCHRIJVING DER PROVINCIE VRIES-

LAND. — BESCHOUWING DER KLEI-, VEEN- EN LAGE

WEIDELANDEN , EN DER MOERASSEN , VAARTEN EN

RIVIER- OF LOOPENDE WATEREN DEZER PROVINCIE.

LAGE STREKEN, WAAR DE OVERSTROOMING VAN 1825,

ZOOWEL ALS DE EPIDEMIE VAN 1826 , HET MEESTE

GEWOED HFEFT. — BESCHRIJVING DER STAD SNEEK

EN OORZAKEN DER MEERDERE ZIEKTE ALDAAR , EN

IN DERZELVER OMSTREKEN. — WINDERE ALGEMEEN-

HEID EN KWAADAARDIGHEID DER ZIEÏCTE OP DE HOO-

GERE , EN LANGS DE ZEE GELEGENE 5 KLEIGRONDEN,

EN BESTRIJDING DER NIET OVERSTROOMDE ZANDGRON-

DEN EN DER HOOGE VEENEN.

De Provincie Vriesland grenst ten noorden aan de

Wadden^ waar de grond of het voorland laag en zavel-

ach-

C*) W. VAN DOEVEREN, Serm, ac, de Sanit. Gron. pr«f. 1771,

P« 55-
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ochtig is , ten zuiden en westen aan de Zuiderzee , en

ten oosten aan Groningen^ Drenthe en OverijsfeU De

bodem van dit gewest beftaat uit kei-, veen- en lage

weidelanden , die een twintigtal meeren en eenige moe-

rasfen bevatten , en door vele vaarten en flooten doorfne-

den zijn. Gebrek aan duinen maakt hier ook het onder-

houden van kostbare dijken onmisbaar, hoewel dezelve,

bij zware ftormvloeden , tegen inbraken en overllroomin-

gen niet beftand zijn.

Offchoon Vriesland in vroegere eeuwen meer flroo-

mende wateren fchijnt gehad te hebben , zijn dezelve

door uitveening, verzakking en verllopping van derzel*

ver monden , allengskens uitgedroogd (*; , zoodat de

Ee^ die Dokkum doorfnijdt en vandaar door Leeuwar-

den en Harlingen \\\ de Zuiderzee loopt , thans de

voornaam fle rivier uitmaakt. Even als de Hunfe en de

Aa , ontfpringt deze rivier niet uit bergachtige (treken ,

waar het water uit zuivere bronnen opwelt, maar wordt

zamengelteld uit kleine beekjes en flooten, die vele on-

zuiverhedcn en moeraswater naar dezelve toevoeren , zoo-

dat zij weinig voor de gezondheid bevorderlijk zijn kan

,

zoowel door het aanbrengen van helder loopend water,

als door zuivering en vernieuwing der lucht.

Niettegenftaande Vriesland eigenlijk verdeeld wordt in

de kwartieren Oostergo , ten noordoosten , Westergo , ten

noordwesten, en de Zevcmvouden^ ten zuiden, zoo zul-

len wij deze provincie meer topographisch , naar de ver-

fcheidenheid van gronden , verdeelen in drie (Ireeken

:

ic. Ten noorden van dit gewest beginnen de meren

tus-

(*) Knoop, /, e. p. 95.

Ma
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tusfchen Dokkum en Leeuwarden , en ftrekken zich in

eene zuidwestelijke rigting uit , langs Bergum , Oldega ,

Joure , Sloten , tot Stavoref2 , houdende dus deze lage

weide- , veen- en moerasgronden een' halvemaansgewijzen

loop van de kusten der Noord- tot de boorden der Zui"

derzee. Deze (iTeek bevat , behalven voornoemde plaat-

fen, de veenen van Katteval en Zuinderhuizum ^ en

de waterachtige fponturflanden bij Ntjehaske ^ benevens

de lage weide- en broekgronden en moerasfen, omftreeks

Sneek , aan welker oostkust de meren en poelen foms

zoo hoog worden, dat men er de (lad, door de noodige

dijken , tegen moet befchermen.

Niet alleen flaan deze ftreken door dijkbreuken, bij

hooge vloeden , voor overdroomingen van zeewater bloot,

maar ook kunnen langdurige regens de binnen- of broek-

wateren foms zoodanig doen zwellen , dat er de turf- en

weidelanden geheel door onderwater geraken , en , bij op-

volgende uitdrooging , door zomerhitte aan de ontwikke-

ling van fchadelijke grasfoorten en koortsziekten aanleiding

geven. Dit tusfchen de meren geplaatfte land is het

laagfte van Friesland^ en maakt als het ware eene kom
uit, die alle van de andere ftreken afzakkende onzui-

verheden opneemt , welke door geen loopend water naar

de zee kunnende ontlast worden, bij drooge heete zo-

mers , in rotgisting geraken en alzoo de moeraslucht ver-

meerderen.

De bodem dezer flreek beftaat grootdeels uit zand- en

veenaarde en moergronden, en is dus weinig gefchikt

voor korenbouw, als hier en daar op de hoogten voor

zomerkoren. Wanneer er behoorlijk voor de afwatering

gezorgd wordt , levert het echter goed weideland op voor

het
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het vee. Het zuidelijkfte en laagfte gedeelte is het min-

fte vet en ligt voor overftrooming het meeste bloot

,

waardoor deze geheele ftreek in 1825 ook onder zeewater

bedolven werd y en door opvolgende ontwikkeling van

moeraslucht in 1826 ook het hevigst door de volksziekte

leed , vooral Workum , Stavoren , Sloten , Wohega ,

Olde- en Nijetrijne^ Spanga ^ Sonnega^ Oud- en Ntj'e^

haske 5 Langezwaag , Langweer , Joi/re , Woudfend ,

Rohel j Johannisga ^ Kottum ^ Heerenveen ^ JJl^t ^ Sneek

,

Dokkum , als ook Leeuwarden ; in welke ftad de ftroom

der rivier niet voldoende is , om de opgehoopte vuilighe-

den der (lilftaande grachten naar de zee af te voeren

,

zoodat dezelve in de hondsdagen eene ftinkende moeras-

lucht uitwafemden.

Het laagste gedeelte van Vriesland ^ vooral Sneek ?

Heeg en Woudfend ^ welker poelen en putten door het

zeewater geheel bedorven waren , als ook Joure , Woh
vega en Heerejzveen , waar de doorftrooming der win-

den , door veel laag en opgaand boomgewas
,
geflremd

wordt , leden daarom zoo bijzonder door de ziekte.

Gelijk te Groningen het Boterdiep , zoo gaf achter

Woudfend eene Rinkende gracht aanleiding tot meerdere

ontwikkeling van moeraslucht. Zelfs hebben wij , zegt

BANGA , (*) op eene nabij Franeker , op eenen lagen

lagen grond gelegene , met eene modderige gracht om^

ringde en met hoog geboomte beplante buitenplaats , de^

fchadelijken invloed dezer opgepakte moerasfige dampen

waargenomen, alwaar, in de maanden Aug. en Sept. 1826,

al-

C*) Ferhand, over de epidemifche-ziekte ^ welke in i8a6 in de

Noord, prov, der Nederl, geheerscht heeft^ bl. 112.^
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alle bewoners, tot zeventien toe, door de ziekte werden

aangetast , van welke de laatfte , eene dertigjarige juf-

vrouw , na eene ziekte van zes dagen , aan eene fehris

fopor* overleed.

Dat Workum , in welker nabijlicid eene doorbraak in

den dijk had plaats gehad, zoodat het /Fb/*y^^/^;^r iV/VmF-

land met zeewater beloopen werd en in 1826 ftinkende

dampen intwafemde , echter niet hevig door de ziekte

werd aangedaan , daarvan (lellen wij met banga de reden

daarin , dat dit land door hooge dijken omgeven , bij de

zwakke zeewinden, zijne fchadelijke dampen niet heeft

kunnen verbreiden , en later door de landwinden onfcha-

delijk gemaakt werd. Immers hebben wij bewezen , dat

het moeras-miasma zich flechrs weinig boven de opper-

vlakte des bodems verheft.

De (lad Sneek heeft wijde en fraaije flraten , en ruime

grachten, die gewoonlijk helder en min of meer droo-

mend water bevatten , zoodat men , bij gebrek aan re-

genwater, van hetzelve gebruik maakt (*). In 1825

echter veroorzaakte de doorbraak der zee- en Lindedij-'

ken^ dat de overftrooming met zeewater alle deze en

naburige ftilfliaande wateren , ziltig en brak maakte , wel-

ke kwade hoedanigheid zij zelfs gedurende het jaar 1826,

behielden. Zelfs (lonken eenige moerasfen toen nog zoo

zeer, dat men niet zelden arbeiders, die in de aanhou-

4end drooge hitte, met het uitgraven bezig waren, fpoe-

dig , door tusfchenpoozende koortfen zag aangetast wor-

den. Bederf der (lildaande wateren en de uitwafemingen

uit dezelve op (lijgende , fchijnen het meest te hebben bij-

ge-

(*^ JoRRi-^MA, /. r. p. ao, feqq.
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gedragen , om te Sneek en Groningen het getal der doe-

den te doen verviervoudigen; in deze Had was in 1825

van 10 Mei tot ultimo December de (lerfte 6129 doch

gedurende hetzelfde tijdperk van 1826 tot 2679 opge-

klommen 5 tervvijl te Sneek het gewone jaarlijkfche getal

van 100 tot 122, in 1826 tot boven de 600 was gede-

gen, c^;

20. Het tweede gedeelte van Friesland^ dat zich van

deze meren naar de boorden der Zuider- en Noordzee

uitftrekt , ligt eenigzins hooger en beftaat uit vette klei-,

zoowel koren- als weidelanden, die best koren, aardap-

pels, vee en boter opleveren, en deswegens zoowel als

door meerder verfrisfching van zeewinden , eene gezon-

dere lucht hebben dan de eerstgenoemde (treek. Doch.

hoewel de moeras uitdampingen, bij drooge heete zomers,

hier minder aanwezig zijn, zijn de uitwafemingen der

laagten en flooten , die , behalve kleiaarde , vele plantaar-

dige , met infecten gemengde , zelfftandigheden bevatten

,

vooral na overllroomingen , ook in flaat, om gal- en

tusfchenpoozende koortfen te verwekken, hebbende er

in 1826 de ziekte ook het hevigst gewoed op die plaat-

fen , waar het zeewater niet fpoedig konde afloopen , en

meer IlijkflotFen in laagten had nagelaten , terwijl de niet

overftroomde ftreken, vooral de grietenij Franekeradeel

^

in zeer geringe mate, door de ziekte werden aangedaan.

In dtzQ, vruchtbare akkers en weidelanden liggen, op

min of meer verhevene gronden, de fteden Harlingen^

welker laaglte landen nog door (luizen kunnen afgetapt

en door molens des winters boven water gehouden wor-

den

,

() JORRITSMA, /. c. Thuessink, bl. 84, se<{^,

M 4
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den , zijnde hier de val van het water vijf voeten , verder

Franeker en Bolsward^ die, even als de hoogere, langs

de Noordzee liggende, dorpen, minder door de ziekte

leden, hoewel te Harlingen de dampkring bedorven

wordt door de menigte Hechten turf, die voor kalkbran-

derijen , fteenbakkerijen , zeepziederijen en zoutketen ge-

bruikt wordt.

30. Het overige gedeelte van Vriesland^ ten zuidoos-

ten dezer meren gelegen , bevat weinig kleigrond , en

beltaat , op de laagten , uit veenen en weidelanden ; en

op de hoogten , uit min of meer fchrale en dorre zand-

gronden. De laagfle zuidwestelijke grietenijen dezer (treek

ftaan het meeste voor overftrooming bloot, en werden

in 1825, door den vloed, met zeewater bedolven, ter-

wijl de noordoostelijke grietenijen SmalUngerland ^ Op-

fterland ^ Oostftellwgwerf en het hoogde deel van West-

ftelling'werf van dezelve bevrijd bleven , te gelukkiger

,

doordien dezelve ook , in geringeren graad , door de

opvolgende ziekte getroffen werden. Het fraaije dorp

Heerenveen wordt ten westen en zuidw^ten , door de

eerstgemelde meren , poelen en lage fponturfveenen , en

ten noordoosten en ten oosten bij Beesterzwaag en Oos-

terwolde , door het hoogere landfchap Drenthe begrensd,

zijnde deze plaats hier door meer hooge gedoken turf-

veenen , bosfchen en aangename landhuizen omgeven

;

welk hoogde kwartier van Vriesland te gezonder is

,

vermits er des zomers veelal oostelijke winden waaijen ,

die de moeraslucht uit het zuidwestelijk lage gedeelte,

naar den noordwes tel ijken kleiachtigen bodem van Vries-

land afdrijven , waar de laagde deden en dorpen er de

meeste nadeelen uit ontwaren , offchoon de hoogere zee-

plaat-
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plaatfen , bij drooge hitte , niet zelden lijden door de

uitwafemingen van het met infecten rijk bedeeld en verrot-

tend wier , dat in het najaar door westelijke winden

naar de Vriefche en Groninger kusten gedreven wordt en

zich op de wadden en voorlanden verzamelt.

III. HOOFDSTUK.

GEVOLGEN UIT DE LAGE LIGGING DEZER GEWESTEN

ONTSTAANDE, INZONDERHEID, OVER HET ALGEMEEN,

SLECHT OF BRAK WATER , GEBREK AAN GOED PÜT-

EN REGENWATER. — DAMPKRING VOCHTIG EN DE

LUCHT GETEMPERD , GEWOONLIJK NIET TE DROOG EN

WARM ; DAAROM ZELDEN VOLKSZIEKTEN , DAN AL-

LEEN BIJ BUITENGEWOON LANG AANHOUDENDE DROO-

GE ZOMERHITTE.

Gelijk nu uit de beide voorgaande Hoofdftukken blijkt,

dat die (Ireken van Groningen en Vriesland ^ waar de

overftrooming van 1825 de meeste flijkige ftofFen had

aangevoerd en nagelaten, in 1826 ook het hevigst door de

volksziekte getroffen werden ; zoo vloeit uit den inhoud van

dit Hoofdduk tevens voort ^ dat deze zoo laag gelegene

gewesten, bij lang aanhoudende drooge zomerhitte, niet

alleen voor de ontwikkeling van nadeelige moeraslucht

blootftaan , maar daarenboven flech<-e uitwatering hebben-

de en met vele meren en ftilftaande vaarten , en weinig

M 5 ftroo-
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flroomende wateren voorzien zijnde , niet dan hard , zil-

tig en onfmakelijk water opleveren , zoodat men er , uit-

gezonderd op hoogere zandgronden , weinig water vindt,

dat tot koken, wasfchen en ander keukengebruik ge*

fchikt is. Dat bovendien het water van het genoemde

laagfte middeldeel van Friesland en van de lage zuidoos-

telijke (Ireken van Groningen , een' modderigen aardach-

tigen fmaak heeft, en de inwoners noodzaakt om tot

regenwater toevlugt te nemen , hetwelk echter , bij lang-

durige droogte des zomers , fchaarsch wordende , der ge-

ringe en behoeftige klasfe fpoedig ontbreekt, zoodat dit

gebrek alsdan mede eene voorname oorzaak tot galziek-

ten wordt , te meer, daar men geen goed bronwater

heeft, en het putwater op de klei- en lage landen , van

dezelfde hoedanigheid is , als dat der flooten , meren en

vaarten. In de Had Groningen is het water, in de la-

gere buurten , zoutachtig , gekleurd en des zomers ftin-

kend; op de markt en in de hoogere ftraten is het zoet

en zonder kleur of reuk , en dus gefchikt tot drank ,

offchoon het voor de keuken weinig gebruikt wordt

;

daar het de zeep niet ontbindt , maar ftremt , hetgeen

op de hoogere zandachtige ftreken van Drenthe niet

plaats heeft. (*) Uit dien hoofde befchouwde stin-

STRA Ct) het door drooge hitte bedorven water te Har^

lingen als eene medeoorzaak der dyfenteris in 1779 ,

waarvan de aanzienlijke huisgezinnen meer dan de ar-

moedige verfchoond bleven. Reeds linn^eus (§) hield

het

(*) Knoop, /. f. bl. 3Ö. Gout, bl. 25. — i\^Geneesi. Corresp,

bl. 977. — (§) Amoenit, Acad. V. I, p. 9. Diss, de febr. interm,

abaq. argilL dertv.
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het daarvoor, dat zoodanig water a.zn febr. intermit,

aanleiding geeft, daar hij dezelve voornamelijk ontmoette

op die gronden , waar de putten klei bevatteden. Bij de

landlieden neemt dit nadeel niet zelden nog toe, dewijl

zij , geene regenbakken hebbende , het floot- en moeras-

water bezigen , dat vele verrottende planten en infecten

bevat , en door flilllaan bederft ; waarom van doeve-

ren (*) het gebruik van hetzelve als oorzaak der in de-

ze gewesten menigvuldige lintwormziekten befchouwde

,

gelijk BiCKER en van den bosch (f) de worm-compli-

catie in menigte waarnamen, in de ziekten. der droogma-

kerijen , hoedanige waarnemingen wij ook bij de befchrij-

vers onzer jongflie volksziekte geboekt vinden. Voor

zoo verre dus moerasfig water en bedorvene lucht en

voedfel aan vervuiling der eerfl:e wegen aanleiding geven

,

kunnen zij alzoo het ontftaan van ingewands-wormen be-

werken , daar de nafporingen van rudolphi bewezen

hebben, dat deze wormen niet van buiten in het lig-

chaam aangebragt worden. Het nadeel van zoodanig wa-

ter vinden wij ook bewezen bij lancisius, uit de groö-

te flerfte, die er in 1695 te Rome heerschte, ten ge-

volge eener epidemie , die eerst ophield , toen er eenige

weldadige regenbuijen vielen , die zuiver regenwater aan-

bragten. (§) Daarom zag men in 1826 de meeste koort-

fen op die dorpen en in die gedeelten der (leden heer-

fchen, die het minlle rijk waren in goed pomp-, put-

of regenwater. Vermits nu het gebrek aan zuiver water

het eerst plaats had op de hooge kleigronden der beide

Go'

(*) De verm, int. hom» Sect. III, p. 18—37. — Ct) Bickrr,

/. r. IJist. conjl, epid, verm, — (§) /,. c, bl. 301.
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Goèn en van het HunftngO" en /^/vd//>/^o-kwartier, alwaar

het door flooten afzakkende, en door geene fluizen tegen-

gehouden wordende, water den grond deed uitdroogen

,

zoo deed zulks waarfchijnlijk de ziekte hier het eerfte

ontdaan , vooral toen de laagten en poelen in rotgisting

geraakten en moeraslucht uitwafemden.

Indien wij verder in aanmerking nemen , dat Gronin-

gen en Friesland grootdeels rondom door den Oceaan ,

de Zuiderzee en den Dollart befpoeld worden , en van

binnen met talrijke waterplasfen voorzien zijn , en dat

derzelver lage gronden een groot gedeelte des jaars onder

water ftaan , dan mogen wij daaruit afleiden , dat de

dampkring in deze gewesten over het algemeen vochtig

is , en zulks vooral des nnchts blijft , wanneer er een

heete- en drooge zomer plaats heeft. Onder zulke om-

(landigheden , als de zomer van 1826 opleverde , moest

er dus uit die wateren , zoowel als uit de losfe vochtige

landen , die de ftad Groningen , ten oosten , zuiden en

westen omgeven , en uit die van het lagere deel van

Vriesland^ onophoudelijk eene groote hoeveelheid van

waterachtige u tdampingen in de lucht opflijgen , die

vooral nadeelig werken door den rotachtigen aard des

moerasgifts ; te meer, daar zich het zoute en flijkige

zee- en Dollart-'^zxtx met dat der binnenwateren , door

den vloed, vereenigd had. Een alzoo met uitdampingen

bezwangerde dampkring verliest zijne veerkracht , en

door felle hitte tevens zijne zwaarte , zoodat de opper-

vlakte van het ligchaam niet behoorlijk door denzelven

gedrukt wordt, waardoor de wanden der vaten hunnen

uitwendigen lleun verliezen , flap worden , zich uitzetten

en , door vertraging van den omloop der vochten , aan

col'
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colluvies ferofa^ en, bij gedurige (Iremming der onzigt-

bare uitwafeming aan gal- en flijmophooping aanleiding

geven , waarin vooral de oorzaak gelegen fchijnt , dat de

febr: interm, in 1826, zoo vaak met waterzucht gepaard

werden. Immers trekt liet ligchaam , welks huid en hoe-

danigheid aan eene fpons niet ongelijk is , uit zoodani-

gen dampkring , te meer fchadelijke vochten tot zich ,

naarmate de vaten door voorafgegane of aanwezige on-

gunflige invloeden meer uitgezet , en de lucht zelve meer

onzuiver geworden is, terwijl het alzoo tevens ontdaan-

de terughouden of het weder opnemen der humores ex-

crcmcntitii of materies perfpirahilis ^ deze ziekten nog

heviger maakt. Reeds in den aanvang van 1825 was

zoodanige oorzaak tot voorbefchiktheid werkzaam ^ toen

men op vele plaatfen dezer Provincie van rondom met

water omringd was , zoodat men foms genoodzaakt werd,

door hetzelve henen te waden en koude en vochtigheid

door te (laan, zonder deze nadeelen te kunnen matigen,

door verwisfeling van natte met drooge kleêren , en door

een behoorlijk vuur en warm voedfel. Alle deze in 1825

voorafgegane en in 1826 plaats hebbende oorzaken,

werkten dus gezamenlijk , om aan een' bederfelijken ziek-

teaard , vooral aan galziekte , aanleiding te geven , gelijk

HippocRATES, (*) op dergelijke wijze den oorfprong

van den xaCffo^ verklaart, zeggende: „ hic autem mor-

bus fit a bile , quum mora intra corpus firmata fue-^

ritr

Endelijk volgt uit al het opgegevene , dat de lucht in

deze gewesten getemperd, en in gewone jaren, bij niet

te

(*) D» ofeet, t fect. 11.
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te drooge zomers gezond is , waarom de Groningers en

Vriezen , wegens vastheid van ligchaam , door van doe-

veren , (*) gelijk geacht worden aan de Germanen

,

door TACiTüS befchreven.

De westelijke winden, die hier in den herfst en win-

ter meest waaijen , zuiveren de lucht , terwijl de regens

,

die zij des zomers nu en dan aanbrengen , de kwade uit-

dampingen nederplofFen en onfchadelijk maken. Overigens

zijn hier, even als in de andere Provinciën der Neder^

landen , de zomers tamelijk warm en droog , offchoon

het weer in deze landen, op eenen dag foms 's morgens

zeer fchoon , 's middags regenachtig en koud , en 's avonds

winderig zijn kan. Op deze gewesten is dus het gezegde

van GALENus (I) vooral toepasfelijk : „ Dies toti anno

proporüone respondct^ ut matutino tempori verfimile fit ^

mcridiei astas ^ vesperl autummis ^ nocti hyems" Bij-

zonder kan dit van den herfst gezegd worden, als wan-

neer de ziekten er zich ook het hevigst en menigvuldigst

vertoonen, zoodat de tertian, ftmpL en dupU quart, en

remitt, den oogst der krankheden uitmaken. (§) Lang-

durige drooge hitte alleen is voor deze ftreken altijd fcha-

delijk geweest, waarom men Gods goedheid moet be-

wonderen, dat de warmte hier zelden gedurende eenige

weken in zulken trap aanhoudt, dat de droogte er ziek-

ten verwekt, (^) zoodat een zomer, als die van 1826,

tot de zeldzaamheden in deze gewesten behoort. Dat

dit echter in vroegere tijden ook wel eens plaats hadt

,

vindt men bij gout en van doeveren bewezen, welke

laat-

(*) /.. c. , bl. 42. — CT) De morh, vuig, , T. I , f. 157. ~
(|) Gout, / c. , bl- 6, seqq, — (°) Gout en van doeveren, /. c.
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laatfte, hoewel de ligging en het klimaat van Groningen

roemende , geenszins ontkent, dat koele vochtige zomers

er de gezondfte zijn, en dat de galkoortfen er alleen bij

buitengewone heete en drooge luchtgefteldheid worden

waargenomen.

•In die kwartieren , waar, door het uitbaggeren der

veen- en moerftof , de poelen vermeerderd en naderhand

droog gemaakt worden , wordt de grond lager en blijven

de uitgewafemde dampen meer hangen , vermits dezelve

door de winden minder kunnen verdreven worden. De-

ze uitdampingen des nachts tot nevels verdekt wordende,

geven tegen den avond veeltijds aanleiding tot ftremming

der huid-uitwafeming , inzonderheid, wanneer in de maand

Junij , de uit Drenthe afkomende heidamp of veenrook,

door zuidoostewinden derwaarts overgedreven wordt.

IV. HOOFDSTUK.
ZIEKTEGESTELDHEID HIERUIT VOORT VLOEIJENDE , ZIEK-

TEN UIT GESTREMDE HülDUITWASEMING EN OPHOO-

PING DER mater:-perspir: , naar het darmkanaal,
GEPAARD BIET SCHERPTE EN VERDIKKING VAN IN-

WENDIGE VOCHTEN , VOORAL VAN GAL- EN SLIJM ; —
FEBRES BILIOS: INTERMIT: EN REMITT: daaruit ONT-

STAANDE. — INVLOED DES WEÊRS VAN 1825 EN 1826

OP DEZE GRONDEN IN HET ALGEMEEN , EN OP HET
GESTEL VAN DERZELVER BEWONERS IN HET BIJZON-

DER. — ZIEKTEN DAARDOOR VEROORZAAKT ; FEBRES

INTERMIT. AANVANKELIJK OP DE HOOGERE , LATER
OP DE LAGERE GRONDEN ONTSTAAN.

De ziekten , die uit deze land- en luchtgefteldheid

voortvloeijen , zijn dus voornamelijk die, welke uit be-

lem-
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lemmerde huiduitwafeming , en uit fcherpte en verdikking

der inwendige fappen , die tot fpijsvertering en chylbe-

reii'ing dienen , geboren worden.

De gevolgen vandrooge heete zomers, zoowel op de

niet overdroomde als op de onder water geftaan liebben-

de gronden zijn dus i°. over dag vermeerderde affchei-

ding van dunne vochten langs de huid, en dus fcherpte

der gal en darmvochten, die alzoo door prikkeling aan

koorts aanleiding geven , en wel te meer naarmate het

gebrek aan zuiver drinkbaar water , aan groenten , en aan

ziudelijkheid grooter is ; 2^. gedurende den avond en des

nachts verhindering van de huiduitwafeming door de on-

eindige ontlastbuisjes der huid , voornamelijk bij den ge-

ringeren (land , die kelders of lage bedompte huizen be-

woont 5 en bij de landlieden , die boven vochtige kelders

hunne flaapplaatfen hebben en daardoor meer voor mias-

tifche iiitdampingen blootftaan; 3^. eene voorname oor-

zaak tot voorbefchiktheid of vatbaarheid tot rottig bederf

in het levend menfchelijk ligchaam, waardoor de koort-

fen ligt kwaadaardig en befmettelijk kunnen worden, zoo-

wel door den (tank der drekfloffen, als door de kwade

uitwafemingen en uitademing der zieken. (*)

Hieruit laat zich gemakkelijk het ontftaan van darm-

ontfteking , buikloop , boorts ,
puistuitflag en tusfchen-

poózende koortfen , ook op de hoogere kleigronden , ver-

klaren , terwijl de vochtige dampkring , op de lagere

ftreken en tusfchen de meren , meer moerasdampen be-

vat , die de ziekten meer kwaadaardig maken , en de

koortfen naar de afgaande galkoortfen en hemitrtt, doen

na-

C') Confs OAUB. path, p. 423 , jr«v<.
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naderen. Is de herfst nog aanhoudend warm , dan ne-

men de ziekten nog in hevigheid toe en worden langdu-

riger, doordien de verandering van lucht bij dag en

nacht, alsdan meer medewerkt tot ftremming der huid-

uitwafeming , weswegens gout (*) teregt aanmerkt:

„ auctumnus , quo perdurat calor tt multa plerumque

plurice adfunt , pracedentibus plures adjungit morhos et

diuturniores reddtt ^ pracipue 'oh prcegresfos proxime

aestuantes dies caniculares ," en (t) w pracipue fubita^

nea atmosphera mutationes se et excretiones promoven-

do vel impediendo , primaria eaufa febrium hic occur-

rentiiimJ*^

Voor zooverre de lage gronden dezer gewesten overeen-

komst hebben met de uitgeveende en broeklanden langs

de Zuiderzee gelegene (Ireken van Overijsfel^ zoowel als

met den bodem van Noord-Holland en der drooggemaak-

te Westlandfche plasfen , en met de lagere gronden van

Vlaanderen^ zoo zijn de koortfen hier ook van denzelf-

den aard , vooral , indien op een vochtig jaar of over-

ftrooming een drooge en heete zomer volgt. (§)

Behalve de vroegere door ons van het M tot het

VIII Hoofdfl:. aangehaalde ziekten, zoo hebben de ver-

fchillende epidemiën van 1826 ook voldoende bewezen,

dat eenerlei oorzaak ook hetzelfde ziektegewrocht voort-

brengt. Kan men alzoo deze lage landftreken in aard en

ziekte aanbrengende oorzaken en werking vergelijken

,

even zoo mag men de hoogere kleigronden van Gronin"

gen

(*) JL. c, p. 5. — Ct) L* ^' P' ö. — (§) Van den bosch^ Va*

derL Z,, bl. 178.

N
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gen en Vriesland met die der Betuwe^ van Zeeland^

en met de kleilanden langs den Gelderfchen IJsfel^ ge-

lijk ook met eenige (treken van Oostvriesland en met de

landen omftreeks Hamburg y Jever en Oldenhurg , gelijk

(lellen, daar op deze kleigronden meest febr. interm.

tert, en quart, ftmpL en dtipL vy^orden waargenomen ,

terwijl op eerstgemelde lage en meer moerasfige ftreken

gewoonlijk febr. conU remit» en hemitrit» heerscht , ge-

lijk zulks vooral in 1826 plaats had.

Daar nu het jaar 1825 aanvankelijk met zware weste-

lijke ftormen en regenachtige winden vergezeld ging en

hierop al fpoedig de geduchte watervloed voorviel, waar-

door verreweg het grootfte gedeelte van Vriesland ^ of

wel 27 van de 32 grietenijen, die deze Provincie uitma-

ken en eene zeer uitgebreide (Ireek gronds in Groningen,

Ovenjsfel , Noord-Holland^ en langs de Noord-Duit-

fche kusten onder zeewater bedolven geraakte , terwijl

de eerstvolgende zomer doorgaans vochtig en koel bleef,

zoodat al het overftroomde land toen niet ontbloot en

de flooten en laagten niet droog werden ; zoo mogen wij

daaruit afleiden , dat de menigvuldige verfrisfchende re-

gens en vochtige winden de uitdampingen der klei- en

moeraslucht toen fteeds terughielden , of nederploften

,

indien dezelve nu en dan al eens opflegen ; hierdoor

werd dus het uitbroeijen der epidemie verhinderd , zoo-

dat zich toen flechts hier en daar op de hooge kleigron-

den de gewone najaarskoortfen vertoonden, (*) als in

de omftreken van Harlingen en Bolswaard ^ waar de

hardnekkige /(^^r. interm, zelfs tot den zomer van 1^0.6

aan-

C*) Thüessink , /. c. , bl. 5.
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aanhielden, hoewel de gunftige herfst en winter van 1825

tot 1826 armoede en gebrek afweerden , en dus de ver-

fpreiding dier koortien verhoedden. De weêrsgefleldheid

van 1825 had dus de heilzaamfte uitwerking tot wering

der ziekte. Immers verfrisfchende regens verkoelen de

lucht, houden den dampkring bewolkt, ftorten nieuwe

waterdeelen op de landen , en verdunnen de door over-

Itrooming aangevoerde zout- en flijkdeelen , terwijl zjj

tevens beweging in de fliU taande wateren brengen en de-

zelve ververfchen. Daarenboven nemen dezelve fchade-

lijke vochten uit den dampkring op, en zuiveren de

lucht van rottige uitvvafemingen van dieren , planten en

flijkftofFen , die in dezelve uit de lage moerasgronden

dezer Provincie opflijgen.

In den loop des zomers van het jaar 1826 , waren

daarentegen de dagen , gelijk ook de winden , veelal droog,

waaijende, offchoon in het voorjaar meermalen westelijk,

doorgaans uit het oosten en noordoosten met tamelijke

fterke nachtvorsten, zoo dat de vochtige zuidwestelijke

winden, toen minder dan gewoonlijk werden waargeno-

men. Dikwijls gingen er weken voorbij , zonder dat

men regen vernam, en deze verfmachtende , en al het

gewas verfchroeijende , hitte duurde bijna drie maanden,

terwijl opkomende onweders en geringe regenbuijen flechts

korte verkoeling en verfrisfching aanbragten. In Junij

klom reeds de warmte van 80 tot 900 Fahr, 5 zoodat in

deze gewesten alles verdroogde en de kleigronden er

foms als verdord uitzagen. In het midden van Julij had-

. den er eenige onweêrsvlagen met flortregens plaats, waar-

na de bovengemelde kleigronden in gisting geraakten en

• in de laagten een zoogenaamd kleigift ontwikkelden , dat

N 2 in
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m het laatde dier maand op de voornoemde dorpen van

het Hunfingo-kwanier aan de gewone galkoortfen aanlei-

ding gaf, te meer , daar hier toen reeds gebrek aan

drinkbaar water heerschte. Vandaar verfpreidde zich de

ziekte over het Ffve/wgo-kwavnev ^ vooral in het diftrict

Appingedam , en van hier in eene zuidwestelijke rigting

over de Provincie Groningen^ met bevrijding der zand-

en hoogere veengronden , hoewel het dorp Slogteren , op

zoodanigen bodem gelegen , uit hoofde zijner ligging ,

nabij de overftroomde landen , als wegens verfchroeijing

der gronden en gebrek aan water , vele zieken had. ()
Evenwel zijn de waarnemingen van de ziekte op enkele

zandgronden niet in ftaat, om ons gevoelen nopens de

de algemeene oorzaken derzelve te verzwakken, daar zich

de epidemie niet alleen in Groningen^ maar ook gelijktij-

dig op de klei- en vooral op de lage (Ireken van Vries*

land^ langs de kusten van Ovenjsfel en Oostvriesland ^

te Emden en Aurich , omftreeks Hamburg , in het ambt

Kitzebüttel , alsook te Jever en Oldenhurg vertoonde

,

en er doorgaans onder gelijkfoortige verfchijnfelen ver-

liep (t)* Banga C§) zegt dienaangaande: De laagfte

landen waren geheel drasfig geworden, alle groeikracht

was verllikt ; zij waren als dood , en hadden het aanzien

van omgeploegden flijkerigen grond , in wier omtrek zich

een onaangename muffe als rottige damp verbreidde, in-

zonderheid des morgens en di^^ avonds. In Vriesland

was zulks met vele weidelanden nog het geval in het

voor-

() Thuessink,/. q» bl, 9. Bakker, /. c. bl. 15. — Ct) Faic-

KE, p. 7, feqti, F. A. L. PÖPKEN, ƒƒ/x^ eptd. mal, A<». 1826, Je-

yera obs, — (§) L, c, bl. 98, feq^i
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voorjaar en tegen het begin van den zomer van i8a6.

Wij houden ons daarom met ZEd. overtuigd , „ dat de

„ drasfige en als rottende oppervlakte der lage en kleiach-

„ tige weide- en bouwlanden , die in tegenoverftelling van

^ met zand vermengde of geheel zandige gronden , het wa-

„ ter het langfte behouden , de groote hoeveelheid waters,

„ die diep in de overitroomde gewesten was ingedrongen,

„ en vele polders had ondergezet , welke in het voorjaar

„ van 1826 op lange na niet waren uitgemalen, of wier

„ bodem nog met eene drabbige, flijkige korst overdekt

„ was 3 en de vermenging van het zee- met het zoete bin-

„ nenwater, waardoor in 1825 alle met zeewater overftroom-

„ de itreken niets dan brakwater opleverden , en zelfs nog

„ in den zomer van 1826 kleine diepe meertjes , tot welke

„ het zoute water ter naauwernood was doorgedrongen
,

„ niet geheel zuiver waren ; alle gevolgen van de overftroo-

„ ming als aanleidende gelegenheid gevende oorzaken tot

„ de ziekte te regt moeten worden befchouwd , wier uit-

„ weilcing vvaarfchijnlijk zoude zijn achtergebleven , wan-

„ neer de zwangere wolken zich in overvloedige regenbui-

„ jen vroegtijdig hadden ontlast. Doch bij de fpoedig vol-

„ gende warmte in Mei en Junij, die in Julij en Aug.tot

„ eene buitengewone hitte (teeg en in Sept. en Oct, en het

„ eerfle gedeelte van Nov. langzaam begon te verminderen,

„ die door zeldzame regens en onweders en zeer zwakke,

„ in de zomermaanden meest noordelijke , in den herfst

„ vooral zuidelijke , winden , naauwelijks wierd verkoeld

„ of gematigd , moest , onzes inziens , deze nadeelige uit-

„ werking des moerasgifts zeer kennelijk worden." Juist

fchreef dus de wind (), dat de bekende Zeeuwfche

koorts

,

(*) Over de let^erz, , /. c. , bl, 7.

N 'X
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koorts , gelijk de najaarskoortfen van alle heete gewes-

ten , het echte afzetfel is van hitte en of na vochtigheid.

En gelijk in het jaar 1825 het gevoelen van pringle (*)

bevestigd werd , wanneer hij zegt : ^ Indien de zomer

», fpade komt en de regens , bij geftadige winden , dien

„ verkoelen , of wel dat de koude van den herfst ver-

„ vroegt , dan zijn er weinig zieken , de toevallen zijn

„ gunllig en de genezing is gemakkelijk." Zoo vond

men in 1826 ook bewaarheid, hetgeen hij verder meldt:

n Indien de hitte vroeg komt en den ganfchen herfst

^ voorcduuri;, zonder door verfrisfchende regens ofwin-

„ den gematigd te worden , zoo wordt het (aizoen on-

„ gezond , de ziekten komen vroeg en zijn zeer hard-

„ nekkig.... De ziekten beginnen nooit, voor dat de hitte

„ eenigen tijd hebbe aangehouden , zoodat de uitdampin-

„ gen en verrotting tijd konden hebben , om dermate te

„ ontaarden."

Immers de warme vochtige lucht, die bij drooge heete

romers , na voorafgegane regens of overftroomingen plaats

heeft , verflapt ons ligchaam , doet de met moeraslucht

bezwangerde vochtigheid tusfchen onze vezelen indrin-

gen en opgeflorpt worden, terwijl de vochtige koele

avond- of dampige nachtlucht de uitwafeming (Iremt , de

aflcheidingen en ontlastingen belemmert , alle deze uit-

werpfelen naar het darmkanaal ophoopt en voorbefchikt-

heid tot deze galkoortfen voortbrengt , die de zwaar

werk verrigtende landlieden dikwijls het hevigst onder-

vinden ; waarom gout met regt aanmerkt : Q*) „ Rus^

„ Uci astatc cespites cfodittnt magno labore
, fosfas ex-

„ ca-

U)/;. c, bi. 8.
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„ cayant , mesfem colligunt eo tempore , quo calor fan^

„ guinem excejiuat , hilis acrimoniam exaltat , folida

„ emollit , humores corrumpit , ^«0^^ febres auctumna-

„ /^^ hiliofa, intermittentes acuta,^^ Gelijk het dus op-

inerketijk is , dat in de moerasfige Indifche gewesten

de regentijd de gezondfte is , en dat de pestkoortfen , er

meest bij drooge en lieete zomers plaats hebben , ()
zoo ook geeft de langduriglle droogte en hitte, in onze

laagfte gewesten, de ziekclijkfte faizoenen.

V. HOOFDSTUK.

BEDERF VAN STILSTAANDE WATEREN EN DES DAMP-

KRINGS BIJ LANGDURIGE DROOGE HITTE , VOORAL OP

DE LAAGSTE STREKEN. — AARD DER KLEI- , VEEN- ,

MEER- EN ZANDGRONDEN , EN SCHADELIJKE GASSOOR-

TEN .UIT DEZELVE , ALS OOK UIT MEREN EN GE-

MENGDE ZOUTE EN ZOETE WATEREN , BIJ AANHOU-

DENDE DROOGE ZOMERHITTE , ONTWIKKELD. — HOE-

DANIGHEID EN WERKING DEZER LUCHTSOORTEN. —
NADEEL EN BEPERKTHEID DER MOERASLUCHT DOOR

UITHEEMSCHE EN VADERLANDSCHE WAARNEMINGEN

BEVESTIGD.

De voortbrengfelen der verrotting van dierlijke en plant-

aardige zelfHandigheden in laagten , flooten , veenen en

moe-

C*) DiEMERBR. , De peste^ 1. i, cap. 8. Baco, Hist, Nat, eent»

4. Pringle, /. ff|, p. iig.

N 4
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moerasfen, meren en flilftaande grachten, zoowel als in

kleiachtige laagten en broeklanden opgehoopt, zijn alle

die gaslborten , welke de ontkoling van het aderlijk

bloed in het ligchaam verhinderen en dus aan die gal- en tiis-

fchenpoozende koortfen aanleiding geven , die met opzwel-

ling van milt en lever , of met vermeerderde galaflchei-

ding ipolycholia) gepaard gaan. Dat zoodanige moeraslucht

galziekten voortbrengt , heeft , behalve grainger en

PRINGLE 5 BICKER , BASTER en SEBASTIAAN , VOOial OOk

ïjPEij tegen michell voldingend bewezen (*>

Wij kunnen ons evenwel niet vereenigen met het ge-

voelen dergenen , die deze miltaandoeningen grootdeels

uit de fpecifieke werking van het moerasgift op dit in-

gewand verklaren. Wij gelooven veeleer, dat deze foort

van koortskoek dikwijls mechanifche oorzaken heeft

,

hetzij dezelve door uitzetting der galblaas , of door ont-

fteking of vergrooting der lever of door andere obftruc-

tiën des onderbuiks voortgebragt geworden zij , daar

door deze of foortgelijke ophoopingen een tegenftand

aan de takken der poortader , en bij gevolg aan de milt

toegebragt wordt, zoodat het miltbloed, dat door ruime

flagaders' uit de coeliaca driftig, vooral bij felle aan-

vallen van intermitterende koortfen, naar dezelve gevoerd

wordt, zich door zijne aders niet fpoedig genoeg ontlas-

ten kan 5 en alzoo oorzaak wordt van opzetting der milt

,

wier vezelen des te gemakkelijker wijken , daar de ziekte

op zich zelve met verflapping des ligchaams gepaard gaat.

Dat

(JC) Verh, d, nat, en gen, corr,^ I D., i—2 ft. Vaderl, Uttet'

oef, IV—V D. Verhand, der Hollandf, Maatfch, der Wetenfch,

III D., bl. 124. Pringle» I D., I Hoofdft.
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Dat de lever niet in dezelfde evenredigheid als de milt

opgezet wordt, daarvan fchijnt de reden deze He zijn,

dat het leverbloed door eene vrij engere flagader en door

de poortader , met minder kracht aangevoerd wordt , en

dus beter gelegenheid en geruimeren tijd heeft, om zich

uit de uiterfte takjes dezer vaten , naar de ongepaarde

en holle ader een' uittogt te verfchafFen.

Alle in rotgisting gebragte gronden wafemen waterftof

uit , welke een beftanddeel van plantaardige en dierlijke

zelfftandigheden zijnde, zich, wanneer deze ligchamen

verrotten, met de warmteftof vereenigt, luchtvormig

wordt, en alzoo ontvlugt. Deze waterftof^ ligter dan

de lucht zijnde , zoude dus hooger in den dampkring

opflijgen, indien dit bij de moerasuitdampingen niet veel

tegengegaan werd door de tevens ontwikkeld wordende

koolfloflucht , waarmede de waterftof zich vereenigt , ten

gevolge der rotgisting van de gemelde ftoffen of van den

humus , die , uit vergane dieren- en plantenftofFen be-

ftaande , den zwartachtigen teel- of tuingrond uitmaakt

,

de zuurftof aan den dampkring onttrekt, en daarmede

koolftofzuur maakt , terwijl zich tevens ammoniakAwokiX.

vormt , wanneer er gelijktijdig vele ftikftof bevattende ,

dierlijke ligchamen in verrotten. Alzoo wafemt de door

óphooping van zoodanige ftoffen, in rotgisting gebragte

veen- en moergrond of laag broekland veel gekooid wa-

terftofgas uit. In laagten en modderige poelen , en ftil-

ftaande grachten , alsook in , de met flijkftoffen en infek-

tcn opgevulde (looten der kleigronden, waar warmte en

vochtigheid , doch weinig beweging der lucht , en de

noodige zuurftof niet aanwezig is^ om met de koolftof

koolftofzuur en met de waterftof water te vormen , blij-

N 5 ven
\
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ven kool en waterftof, bij de verrotting, terug, en ftij-.

gen, door roering^ als gekooid waterftofgas of ook als

Möj/)y^or-vvater(lofgas op , zoo er de verrotte overblijffe-

len van dierlijke ligchamen in zijn , (*) zoo als dit na-

tuurlijk in 1826, na den vloed van 1825, veel het ge-

val moet geweest zijn.

Koude of zeer lage waterachtige kleigronden en moe-

rasfen bevatten den humus in den verzuurden en voor

den groei nadeeligen (laat. In de turf- en moerasgron-

den is het ijzer-oxijde met koolflof en zwavelzuur ver-

bonden , het verhindert er de verrotting en maakt den

grond onvruchtbaar. Verder beftaat turf- of veengrond

uit zamengepakte gedesorganifeerde , doch niet tot rotten-

de gisting overgegane plantaardige zelfftandigheden , die

met aardharflen doortrokken zijn. Offchoon alle deze

gronden dus gewoonlijk meest waterftof, bij warmte en

droogte des zomers , uitwafemen , kan , na voorafgegane

ophoopingen van gemengde rottige ftofFen , eene der voor-

melde gasfoorten , vooral koolftofzuurgas en gekooid wa-

terftof bevattende moeraslucht opftljgen ; zijnde deze gas-

foorten voor den mensch, doch geenszins voor de plan-

ten fchadelijk, die daarentegen meer nadeel ontwaren uit

de ftikftof- en ammomak-\ucht , die met de koolftofzure

lucht de uitdampingen der ftilftaande wateren opleveren.

Voor zoo verre deze landen met zeewater overftroomd,

en de ftilftaande binnenwateren, veenen en moerasfenmet

hetzelve vereenigd werden , vermenigvuldigden zich deze

fchadelijke luchtfoorten , daar het bewezen is, dat zoet

en

(*) UiLKENS, /. c. $ 184. Van der boon mesch, Dg hum. nat.

p. 13. Thénard, traite de thm.^ V. I, p. 355.
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en zout of moeras- en zeewater onder elkander gemengd

,

door vloed of ftorra in beweging gebragt en hooger op-

gevoerd , en in gorfen en poelen hangende gebleven , nog

meer tot verrotting overgaan , dan een van beide alleen ,

hebbende Dr, g. j. muller het waarfchijnlijk gemaakt

,

dat door deze vermenging, behalven het gekooid water-

(lofgas, ook /tydrog, fuif. aan den dampkring medege-

deeld wordt, terwijl wederkeerige ontleding dezer wate-

ren ook oorzaak fchijnt te worden, dat de turfgronden

in overftroomde ftreken , zwavelftof aannemen en brak-

ken turf opleveren ; hoedanige turf flecht brandt en eene

roode asch nalaat, die het kleurgevend zwavelzuurijzer

bevat; overigens bevordert zeewater en zeezout de ver-

rotting vooral op de veengronden, en maakt de veenftof

zelfs tot eenen vruchtbaren humus. Daarom zijn in Gro^

ningen en Friesland de vruchtbaarfle polders veelal daar

gelegen , waar het veenwater in zee ftort. (*) Naar de-

ze nadeelige vermenging van zoet- en zeewater, verge-

leek IJPEIJ de gezondheid van Harlingcn^ Francker en

Leeuwarden, en bevond, dat in de eerfte Had, waar

het zoet en zout water dagelijks vermengd wordt, de

fterfte was = i van 25; te Franeker , waar het zee-

water zich dikwijls met het zoete water vereenigt, = i

van 34 , en in de laatfte rtad , waar het zeer zelden za-

menvloeit, =: i van 44. (f)

Behalven lancisiüs , komen sebastiaan, brugmans,

THUEssiNK , THijssEN CU GEORGiNi in dat gevoclen over-

een
;

C*) UiLKENs, /. c. , § 452 en aanm. — (t) Vaderl, Letteroef. .^

IV, D., bl. 526. Lancis, /. c. , No. 3—8. Sebastiaan, /. f. > bh

7,
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een; verhalende de laatfte, () dat de moesasfen bij Luc-

ca altijd ftank en ziekten opleverden , zoo lang het zee-

water , met dat der meren vermengd was , doch dat

men er geene ziekten meer ontwaarde , federt het zee-

water door ichutfluizen gekeerd was , dan alleen gedu-

rende den tijd, dat men, bij eene herftelling der fluizen,

het zeewater moest binnen laten.

Dusdanige nadeelige invloed der vermenging van zoute

met flaande wateren heeft zich overal ook na den vloed

van 1665 geopenbaard bij de Leidfche epidemie in 1667

en 1669. Wij kunnen dit door het verhaal van sylvi-

us (t) bevestigen , zeggende : „ ab exhalationihus terreis

oh ardenüsfimos tam diu folis radiós furfum ehyatis ,

fed uliginofis acris nostri infestionem corruptionemque

auctam fuisfe , non est quod duhitemus. Et imprimis

ob aquarum et in hac urbe et in locis propinquioribus

propter ventorum potentioruin filentium importunum

ftagnantium et fponte putrescentium , vaporibus fimili-

bus hoc estj putridis ac fastentibus aêr jam astuans

nimium redditus est infuper putridus ideoque homini-

bus nocentisfemus» Aqua. autem Leidenfes non tan-

tum corrumpuntur ac putrescunt propter fut moram

et ftagnationem ; verum etiampropter falfas (^fcil, aquas')

aliquot retro annis huc transmisfas (Jmprimis inunda-

tione A. 1665) et ipfarum corruptionem augentes,^^

In de laagfte flreken , waar in 1825 de meeste zeedijk

opgehoopt was geworden en het zoute water zich met

dat der meren vereenigd had, moesten dus in 1826 de

^ mees-

(*) Ann. de chem. et phys, Juill, 1825, bl. 225. — (f) Prax

med, app. tract, 10, p. 146—147.



C 205 )

meeste uitwafemingen en ziekten plaats hebben , gelijk

omftreeks Delfzijl ^ Appingedam ^ Emden y Lemmer j

Stavoren , Sneek , Vollenhoven , Jever en in het Olden-

burgfche, terwijl de naburige meren en moerasfen, wier

wateren , na de overftroomingen , ziltig of brak gebleven

waren , het nadeeligfte miasma ontwikkelden. En gelijk

de met modder en afval vervulde grachten te Groningen^

Delfzijl^ Leeuwarden , Sneek , Hoorn , Emden en Je-

ver , moeraslucht verwekten , zoo ook ondervond een

gedeelte van Amjierdam de nadeelige dampen der lage

Diemer-^ Horfter- en Bijlemermeren ^ en van de nabu-

rige polders , zoowel als van de uit veenwater beflaande

Leg' y Haarlemmer- en Spieringermeren, (*) Daar

nu het water der veengronden, in fpijs en drank ge-

bruikt , reeds fchadelijk is en fcheurbuikige ziekten voort-

brengt , en deszelfs uitwafemingen , zelfs ten tijde van

CAESAR , onder de Romeinfche legers vele verwoestingen

aanbragten , zoo kan het niet anders , of de vermenging

van hetzelve met zeewater, moet deze nadeelen nog ver-

meerderen. Pringle en sebastiaan (f) (temmen ook

gereedelijk met ons in, dat niet zoozeer de zeelucht,

als wel de uitdampingen der lage landen en bedorvene

ftilflaande wateren bij de bewoners der zeekusten de

fcheurbuik bevorderen , waartoe evenwel de verkeerdhe-

den in levenswijze en dwalingen omtrent fpijs en drank

grootdeels medewerken , zoo als dit door ons in Hoofdft.

XI verder is aangetoond. Het herflellen der dijken en

het uitdiepen der modderflooten , in den nazomer van 1826,

ver-

(•) Th^ssen, Over de herfst k, te Amfterd. in 1826, bl. 3, j^^^.

— Ct) Pringlê, Legerz.y l, c. Sebastiaan, bl. 59, seqq.
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vermeerderden de uiidampingen der rottende flijkftofFen ,

en deelden de koolftofzure en waterfloffige koollloflucht

aan den dampkring mede , zoodat hierdoor de ziekte en

fterfte onder den arbeidsfland zeer toenamen. Juist , zegt

dus jORRiTSMA , Wanneer , na afvloeijing des waters , de

zonneftralen met de laatfle waterdeelen de moeraslucht

of kool- en waterllof opnemen , dan kan men in den

omtrek , ziekte en fterfte op het dubbelde van de gewo-

ne berekening nemen , zulks bewijzende , zoowel uit de

waarnemingen te Sneek en Hoorn ^ als uit de droogma-

kerijen en iiitveeningen , en uit vorige epidemiën in Zee-

land j vooral in 1800 en 1809. Daarom werd het Pon-

tijnfche veld door silius italicus ijestig genoemd, we-

gens zijne drasiige poelen, die voor inundatie bloot-

ftaan. (*) Een gedeelte van latium werd reeds door

STRABO (t) als zoodanig befchreven en is , volgens lan-

cisiüs (§), nog wegens de aria cattiva der moerasfen

ongezond , zoodat hierdoor te Rome en Pezaro dikwijls

kwaadaardige koortfen heerfchen. Bijzonder zag men dit

aldaar in het jaar 1227 bevestigd, toen er bij de uit-

drooging der gronden , na eene overftrooming des Tibers^

eene hevige pestziekte woedde ; zoo zag men in 1528

,

tijdens de belegering van Napels , eene foortgelijke epi-

demie ontftaan onder het leger der Galliërs , uithoofde

derzelver opperbevelhebber zijne legerplaats niet wilde

verleggen , toen de waterkeeringen doorgeftoken en de

naburige gronden onder water gezet waren. Volgens

lancisïus is de de ftad Pifaurum , waarvan catullus

wel-

C*) PuNic, lib. 8, V. 385. — (t) Oeograph. , lib. 5. — (§) De

nat, et adv. Ronv Coeli gual. p. 2.
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weleer zeide : „ sedes moribunda Pefauri ," thans eene

fchoone en gezonde plaats , federt er de poelen en moe-

rasfen drooggemaakt zijn. Ook ramazzini (*) maakt

melding van eene febr. interm, epidem. uit de uitwafe-

mingen van llilflaande wateren en uitgedroogde lage lan-

den ontfproten, er bijvoegende, dat hij lleeds waarnam

dat de febr. intermitt» doorgaans veel meer heerschte on-

der de landlieden, vooral die in laagten en vlakke land-

ftreken wonen , dan onder de iledelingen ; waartoe ech-

ter eene cartarrh. oorzaak welligt meer bevorderlijk kan

zijn; blijkens hetgeene wij dienaangaande in Hoofdft. IX

gemeld hebben. Zoo verhaalt lacrtius , dat empedo-

CLES de pest van de Salenutiërs heeft afgewend, door,

op zijne kosten , twee naburige beken in een moeras

,

wiens flank (Xtz^ ziekte veroorzaakte, in te laten. Voor

het welzijn der Provinciën Groningen en Vriesland

zoude het daarom van belang zijn , om door meer doel-

matige afwatering en door verbetering van beken en ri-

viertjes , meer loopend water met de voornaamlle meren

derzelve in gemeenfchap te brengen. Ook lind (t) be-

vestigt de nadeelen der moeraslucht , zeggende , onder

anderen , dat te Balambangan , van April tot October

zulk een kwade mousfon over de moerasfen waait, dat

er de kwaadaard igfte koortfen ontflaan , die de fterktfte

menfchen foms binnen twee uren wegrukken. Thans

nog zijn de bewoners van het Karthuizers'kerkhof tt

Amjierdam ^ in heete zomerdagen, genoodzaakt, wegens

ondragelijken dank , hunne huizen te fluiten , uit vrees

'' voor

C*) Ephem. nat. curios , A. 9. Oper, med, p. 87. — Ct) Ziek'

ten der Europ. in heete getf^^ bl. 26, 77.

I
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voor ziekten. (^) Meerdere nadeelen der moerasluclit

hebben wij ook in Hoofdft. I aangehaald. Door ontwik-

keling van deze lucht bragt inzonderheid de drooge hee-

te zomer van 1679 op de lage gronden van ons Land,

en wel op de dorpen nog meer dan in de (leden , vele

galkoortfen te weeg, waarvan schacht en love mor-

LEY (f) uit Leiden , waarnemingen geleverd hebben

,

berigtende dat vooral Amfterdam^ Rotterdam en Leiden

met de nabijgelegene lage landen hevig door de ziekte be-

zocht werden. De typus tert, en qaart fefnpL en dupl.

en de fpoedige verzwakking gaven toen ook de ziekte

als gewrocht der moeraslucht te kennen. In 1691 werd

gelijkfoortige epidemie, op eenen droogen heeten zomer

volgende, te Amflerdam ^ door van hervelt (§) te

Leiden , door sylvius jr.
,

(o) dekkers (ff) en go-

ris (§§) waargenomen.

In 17 19 bragt foortgelijke luchtgefteldheid dezelfde ziek-

te te weeg in Holland^ Zeeland en Vriesland, (®^) Aan-

doeningen der milt en lever, met gebrekkige galaffchei-

ding en fcheurbuikige verfchijnfelen kwamen toen menig-

vuldig , even als bij de jongde volksziekte voor.

In 1727 werd uit dezelfde oorzaken eene epidemie te

Leiden (fff) en Amfterdam waargenomen , welke tron-

CHiN (S§§) niet de pest vergeleek. Zoo verhaalt gout (00°),

dat

(•) C. j. NiEUWENHüis, Töpo^r^^A.v^» Amfterdam. — Ct)C. lo-

ve MORLEY, De morh, ep, ohs, Lond. 1686, cui ace, L. schacht,

narr, de eod, morh, p. 27. — (§) ^cinm, 103, bl. 201. — C°) De

fehr, nup, epid. - C1t) ^l^^ '^^rk,, II D., bl. 551. — (§§) Med.

cont, p. 294. — C") IjDEMA, De fehr, A^. 1719—20. De koker.

De morh, epid,^ SP 1719. — Cttt) Van zwieten , Co»?w. T.II,p.

422. Confi, epid,, T. I, p. i , feqq, — (§§§) Uitg, Verh, van

1775, II D., bl. 589. - C^'''') -^« c,, p. 30.
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dat de menigvuldige regens in 1760 eerst na de hitte des

nazomers van 1761 zoo stXo, febr, interm, deden ont-

ftaan, als men nimmer voor dien tijd, in de ftad Gro-

ningen of op het land gezien had. Van denbosch,(*)

die deze epidemie , betrekkelijk Zuid-Holland , befchre-

ven heeft, geeft aan dezelve eenerlei oorzaak: namelijk

de , door aanhoudende drooge hitte , aan den lagen bo-

dem en ftilflaande wateren ontwrongen , moeraslucht.

Weswegens riignon (f) juist aanmerkt: „ non effluvia

„ fcdimenti arenofi^ non exhalationesfuhftantiarum putri-

„ darum , non aircm marinum perfe febres autu7n7ia-

„ les éxcitare posfe , fed fedimentum ftmul limofum re-

„ quiri quo efficiatur illud miasma , cui tanquam caufa

„ occafionali h^ec mala funt attribtienda,^^ — De epide-

mie van 1826 heeft dit algemeen bewezen. Zij bepaalde

zich bijna overal tot de klei- en moerasgronden, en was

in de digt daaraangrenzende zandgronden als afgefne-

den. CS) Behalven dat deze, kool- en waterllofgas be-

vattende moeras- en rottige kleilucht, het bloed daarmede

fchijnt te bezwangeren , of de ontkoling van het aderlij-

ke bloed te vertragen en alzoo aan milt- , lever- en fcor-

butieke aandoeningen aanleiding te geven , zoo kan zij

daardoor tevens foms oorzaak worden der flaapzuchtige

toevallen , welke deze koortfen de benaming van febr, in-

term, foporofo-apoplectia doen geven, hoewel de door

drooge hitte voortgebragte fpisfitudo humorum en iners

gluten , zoo wel als de koele avondlucht en oostelijke

\ win-

(^) Hist, Confi, epid,, p, 20, feqq, — Ct) Obs, pat, folum

fpect,, p. 7, Gron. 1805. — C§) Conf, thuessink, bakker, pricke,

PÖPKEN en TOEL, in horns Arch. 1827, p, 66.

ö
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winden daaraan ook het hunne kunnen hebben bijgedra-

gen , gelijk HUXHAM (*) zulks bij de epidemie van 1747

daaraan toefchrijft, terwijl ramazzini (f) de beroerten

plaatst onder de ziekten , die door koude lucht worden

voortgebragt. Immers alle deze uitdampingen op het

heetst van den den dag het flerkst zijnde, rijzen alsdan

ook het meeste omhoog, totdat, bij het ondergaan der

zon 5 de uitgewafemde luchtlage verdikt en neêrgeflagen

wordt en nevels vormt , die men boven moerasfen , me-

ren, veenen en grachten ziet hangen, waarom men met

regt de avondlucht in deze landen als fchadelijk be-

fchouwt.

De nadeelen van alle deze luchtfoorten nemen nog toe

,

door (liKlaan of befloten te zijn , alsook wanneer te veel

menfchen in kleine ruimten bij elkander geplaatst worden,

in welke zij als giftig worden, gelijk zulks onder ande-

ren allerduidelijkst bewezen wordt , door het voorval te

Calcutta^ waar 145 menfchen met den heer howel in

eene enge gevangenis geplaatst werden, uit welke er, na

elf uren tijds , flechts 23 levendig ten voorfchijn kwamen;

waaruit afgeleid kan worden, waarom de ziekte te Gro-

ningen , Sneek en elders , door bijeenwoning van men-

fchen in kleine huizen, door bekrompene ligging van

meerdere lijders in een bed, en door bij elkander plaat-

fing van hertellenden bij ftervenden zoo zeer verergerde.

Daarom (lelt callenfels (§) en pringle (o) de voor-

name oorzaken van de ziekten der krijgslieden in Staats-

Vlaan-

C*) Tom. I, bl. 349. — et) Confl, epid,^ 1691, fect. 3. —
(S) Over de najaarsk»^ bl. ai. Verhand* van het Utr. Gen», I D,

bl. 4a8. — C^) L, c. p. 39 en 135.
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Vlaanderen , in hunne bekrompene inwoning der barak-

ken , vooral daar , waar dezelve in de laagfte gedeelten der

fleden gelegen zijn , terwijl de foldaten in de hooger en

drooger gelegene kazernen eene volmaakte gezondheid

genoten (*).

Uit foortgelijke oorzaken leden de lagere buurten van

Nijmegen zoo zeer aan de pest, in de jaren 1635 , 36

en 37, waarvan diemerbroeck melding maakt, (f) als.

ook later meermalen aan dyfenurie en febr, putr, (§)

Daarom zegt veget (°) met regt dienaangaande : „ •5'/

y, aiitumnali , astivoque tempore diutius in iisdem 'lo^

„ cis militum multitudo conftstat , ex contagione aqua-

„ rum et odoris ipfius fizditate , viiiatis hauftibus. et

„ aêre corrupto ^ pcrniciofisfimus nascitur morbtis ^ qui

„ prohiberi nequit , niftfrequenti mutatione castrorum^^\

als ook VAN zwiETEN, (ft) ^^^ ^^ mocraslucht met deze

woorden beperkt : „ obfervatum fuit in variis terra lo-

„ cis ex fuperficie ad parvam altitudinem exire noxios

„ vapores ^
qui animalia necant ^ qua fiquis elevatiore

„ loco teneat fupra eosdem vapores , nil damni patiun

„ tur ;" met ons dus het daarvoor houdende^ dat deze

gasfoorten gewoonlijk niet zeer hoog in den dampkring op-

ftijgen 5 zoodat de aan de zee gelegene of hoogere (leden

en barakken , die meer doorftraling van winden en zuivere

lucht hebben, ook minder ziekte lijden door moeraslucht

en kwade nevels. Daaronder was de koorts in 1826,

op

(*) T. I, p. 18—22. — Ct) ^« c., p. 10. — C§) De man, ƒ. c.

p. 58. — C°) De re milit,^ L c
. , cap. 2, — (ft^ Comm, de reh.

T. I. bl- 170.

O 2
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op de lage gronden van Friesland en Groningen , als

ook in de lagere dorpen , omllreeks A?nfierdam , zoo

ongemeen hevig. Immers was de fterfte in laatstgemelde

(lad = I van 23, onder Nieuwer-Jmfiel = i van 16,

en in de Watergraafsmeer tot i van 12 opgeklommen (*).

Waarvan de oorzaak daarin ligt , dat deze lage moer- en

veengronden toen aan veel meer uitdampingen blootlton-

den, dan de w^elbebouwde en beftrate ftad, uitgezonderd

de kazerne Oranje Nasfau en de fchans en baangracli-

ten, die, meer voor de uitwafemingen blootftaande , ook

vele zieken hadden.

Dat de ftraten de moerashicht bedwingen, heeft na

LANCisius (f) ook BLANE (§) te Portsmouth waargeno-

men, zeggende: „ dat er dQ febr, interm» verdwenen,

„ toen in 1769 de ftad drooggemaakt en beftraat was."

Dat de moeraslucht gewoonlijk in de laagfte luchtlage

blijft hangen en zich niet zeer verre verbreidt , bewijst

ook de (lad Batavia , die weleer aan eene fnelflroomen-

de rivier weg te laten gelegen , offchoon vochtig, eene der

gezondfte plaatfen in het oosten was , doch , nadat hare

rivier , door afleiding van derzelver water , in een groot

moeras veranderd werd , allerongezondst geworden is

,

zoodat de gegoedfte ingezetenen hunne wijkplaats op de

hoogere gezonde landhuizen hebben moeten zoeken, (°)

waar zij , even als de zeelieden op de reede , geene na-

deden der uitdampingen ondervinden. Pringle vondt

dit ook bewaarheid op het eskader van den Admiraal

MIT-

(*) Thussen, /. c, p. 18. — (f) L, c, cap. 3. — (§) L. c.

,

p. zo, — (O) Ferh, van het Bat, Gen., III D. , p. 159. VaderU

Letteroef,, IV D., bl. 447 en V D.7 bl. 69,
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MiTCHELL , dat in het kanaal , tusfchen Zuid^Beyeland

en Walcheren gelegen was , en van ziekten bevrijd bleef,

niettegenftaande op deze plaatfen koortfen en roode loop

heerschten. Lind vond dit ook bevestigd op het land

van Penfacola, Liggen echter de fchepen in beflotene

reeden , bij ongezonde havehs , ten anker , dan deelen

dezelve nogtans dikwijls in de hadeelen der moeraslncht.

TiTziNG (*) heeft ten dezen aanzien bellisfende waarne-

mingen bekend gemaakt. Zoo kunnen ook de troepen

zeer digt bij de moerasfen gekantonneerd blijven , zonder

door de moeraslucht koortfen te ondervinden. Pringle

zag zulks te Heivoet , Eindhoven , Lind en Zeist beves-

tigd 5 daar deze kampementen geene nadeelen leden uit

de uitwafemingen der overflroomde landen om ^sHerto-

genbosch in 1748. Te Rome heeft men waargenomen,

dat de kring van fchadelijke uitdampingen der naburige

moerasfen zich alleen tot die flraten uitftrekte, die er

het naaste bijlagen , zoodat aldaar kwade koortfen ont-

ftonden, terwijl het overige der ftad gezond bleef; Ct)

hoewel dus fommigen hebben aangenomen, dat de moe-

raslucht onder de keerkringen , zelfs op 3000 voeten af-

(tands, zoude kunnen werken, zoo fchijnt de ondervin-

ding te leeren, dat dezelve in onze gewesten weinig

verder dan plaatfelijk werkt. De door ons aangehaalde

epidemiën te Delft ^ Rotterdam^ Nijmegen^ Kampen^

Lemmer j zoowel als de ziekte van 1826, hebben die

duidelijk bewezen ; en daarom kon men omflreeks den

Bosch , en in de droogmakerijen de ziekten ook altijd

ftui-

(*) Geneesk. ten dienfle der Zeey, bl. 107. — Ct) Lancis, De
nox. pal, effl,^ L. II, cap. 3, epid,

.
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(luiten , indien inen deze landen tot eenen volgenden

winter weder onder water ftelde. () Dat de moeraslucht

een' beperkten kring heeft en zelden zeer hoog opftijgt;

dit heeft vooral ook dachs (f) bewezen , door zijne

waarneriiingen te Philippine^ waar twee barakken wa-

ren 5 eene aan de oostzijde gelegen, tusfchen een moeras

en een' wal met boomen beplant, welke dus zeer dam-

pig is , 6n eénei andere aan den westkant naar de wal-

len , waar geene boomen flaan. De galkoortfen deden de

ihilirairen der eerde barak zoo zeer aan , dat er geen man

van bevrijd bleef, terwijl men in de tweede, in de erg-

ftè mkanden, nooit boven de zeven zieken telde. Niet

zoo zeer de vochtigheid alleen, maar bijzonder de rot-

tigheid der uitvvafemingen verwekt dus deze fchadelijke

gaafoorten. Juist zegt sebastiaan (§) dus ook dien-'

aangaande: „Ik heb dikwijls gezien, dat in het eene

„ gedeelte van deze of gene ftad de inwoners meer door

„ tusfchenpoozende koortfen werden aangetast dan in het

„andere ; enkel doordien de lucht hier of daar door de

„ uitwafemingen van naburige moerasfen meer of minder

„ bedorven was. Van het garnizoen te Kampen leden voor-

fV' namelijk die foldaten aan interm. koortfen, die digt bij

,; eene gracht woonden , welke bij de hitte des zomers

„ bijna geheel droog werd, en dat gedeelte der ftad met

„Hinkende dampen vervulde; middelerwijl zij, die eene

j, meer afgelegen plaats der ftad bewoonden, in veel ge-

^ ringer getal door deze koorts werden aangetast , en niet

i; 'ZOO geweldig en aanhoudend daaraan leden." Uitdroo-

ging,

^'(*) pRiNGLE, /. c. , bl. 86. — Ct) Nat,eHGeH,'€(>rr,\lD.^

aft. — Cl) Befekr. der mocraskooftsen, bl. 4.
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ging 5 aftapping of uitmaling der met flijkftofFen of zeewa-

ter bezwangerde landen geven dus vooral aanleiding tot

de ziekten. Daarom ondervond men in de Provincie Gro-

ningen^ te Nieuwolda en Bedum , zeer vele koortfen ,

omdat op de eerde plaats één , en op de laatfte twee

groote watermolens gezet waren , om eenige (lukken

lands droog te malen.

Behalven in Groningen en Vriesland ^ werden ook in

Ovenjsfel eenige met zeewater bedolvene plaatfen , als

Vollenhoven ^ Blokzijl^ Kuinre en andere heviger door

de ziekte aangedaan dan Steenmjk^ Giethoorn^ Stap-

horst j Rouveen en Balffen , waar het zeewater fpoedig

weder afliep , of waar de vloed het zoete rivier- en floot-

water had voortgeduwd , zonder dat de landen met brak

water overftroomd waren (*).

De fchadelijke moerasUicht, die zoodanige zeeflijk, bij

drooge heete zomers , verwekt , ondervond men te Kam-

pen niet alleen in 1826, maar in fommige huizen, wel-

ker kelders en tuinen met dezen zeeklei door de over-

ftrooming bedekt geworden waren, zag men zelfs nog

in 1827 en 1828 nu én dan kwaadaardige tusfchenpoo-

de koortfen ontftaan. Daar deze ftad laag en digt aan

zee gelegen en voor overftrooming ligt vatbaar is , en

in haren omtrek vele moerasfen heeft, lijden er de in-

woners en het garnizoen , bij drooge zomerhitte, ge-

woonlijk veel aan koude koortfen en fcorbutieke onge-

fteldheden , zoodat Prof. du pui , voorheen aldaar ftads-

geneesheer, er van tijd tot tijd den waterkanker, vooral

onder kinderen, epidemisch aantrof, (f)

(*) Thuessink, /. #., p.68, se(iq, — (DSebastiaan, /, r.,p.5.

O 4 VI.
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VI. HOOFDSTUK.

INVLOED VAN DROOGMAKERIJEN EN OVERSTROOMINGEN ,

INZONDERHEID OP LAGE LANDEN EN PLAATSEN, WAAR
DE LUCHT MEER BESLOTEN IS , DOOR VROEGERE EPI-

DEMlëN IN ONS LAND BEWEZEN. — BEWIJZEN UIT

DE WATERVLOEDEN EN DAAROPGEVOLGDE EPIDEM.

ZIEKTEN IN DE ló© EN 17e EEUW. •— BEWIJZEN UIT

DE EPIDEMiëN GEVOLGD OP EENIGE OVERSTROOMIN-

GEN IN DE l8e EEUW.

In zooverre de overftroomingen de ophooping van

rottende zelfftandigheden vermeerderen, en het zoute

water met dat der poelen verbinden, zoo kunnen dezel-

ve , bij drooge heete zomers , door bederf der lucht en

der wateren , aan galziekten aanleiding geven ; hoewel

,

onder foortgelijke omftandigheden , gebrek aan goed drink-

baar water, fchaarschheid aan groenten en goed voed-

fel , de ziekten onder het morfig en armoedig gemeen nog

vermenigvuldigen. Met regt zegt dus van denbosch: (*)

„ Wanneer het zee- of rivierwater buiten zijne boorden

„ of oevers getreden , in de ftraten der aan dezelve ge-

„ legene (leden komt , en gevallen zijnde , een' flibber op

„ de

(*) Vaderl, Ziekte ^ bl. 304.
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„ de overflroomde plaatfen nalaat , dan geeft zulks , on-

„ der medewerking van opvolgende drooge zomers , aan-

„ leiding tot gal- en rotkoortfen." Niet alleen lijden

onder zulke oorzaken de Provincie Groningen en Vries-

land ^ maar ook andere , met dezelve in bodem gelijk-

ftaande , gewesten der Nederlanden, Zoo ondervonden

die detachementen van het Engelsch leger, welke te

Bergen op Zoom en V Hertogenbosch gekantonneerd wa-,

ren , de meeste koortfen , die uit rottige moeraslucht

der onder water gedaan hebbende gronden ontftaande ,

ook van rottigen aard waren. (*) Juist merkte pringle

dus op 5 dat vooral weidelanden , die kortelings , door

afiapping , van hun water bevrijd zijn geworden , deze

fchadelijke uitdampingen geven , bekrachtigende dit voor-

namelijlv door de waarnemingen te Breda in 1748. Vóór

de droogmakerijen in Delftsland^ en vóór dat de uitge-

breide waterplasfen er weder boven kwamen, hadden de

herfstziekten er niet buitengemeen veel plaats , en waren

zachtaardig ; maar toen die landen bovengekomen , dras ,

moerasfig en los geworden waren, en de wateren in de-

zelve door ftilftaan bedierven , en gedurende de zomers

van 1779 en 1780 , bij aanhoudende hitte en droogte

,

vele ftinkende dampen of moerasgift uitwafemden , zag

men er weldra de ergfte koortfen, als eene pest regeren.

De ziekte was daar het kwaadaardigst , waar de landen

meest moerasfig en het water brak geworden was , zoo-

dat men foms de gezondfte menfchen , die zich des avonds

of 's morgens aan deze dampen blootgefteld hadden , zoo

he-

C*) Pringle, /. c. , p. 95 en 104. Grainger, /. e.

o 5
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hevig aangetast zag , dat zij binnen drie dagen ftierven.

Toen echter in 1783 deze gronden reeds twee jaren

droog gemaakt en bebouwd waren , hebben er de ziekten

weinig meer geheerscht , en werden naderhand zachtaar-

dig en ligt geneesbaar.

Op grond van al het reeds gemelde, zoowel als op

de navolgende waarnemingen van epidemiën in een twee-

de , zelfs foms in een derde jaar, na watervloeden , ge-

volgd , houden wij het daarvoor , dat foortgelijke volks-

ziekten wel niet als bejiendige verfchijnfckn , na over-

(Iroomingen, te befchouwen zijn, maar meestal op de-

zelve volgen , wanneer langdurige drooge hitte , in een

volgenden zomer , daartoe medewerkt. Uit welke waar-

nemingen het tevens nader zal blijken, dat de door wa-

tervloeden op de landen gebragte (lijkftofFen , in een vol-

gend jaar , voor de gezondheid fcliadelijk zijn kunnen.

Hoe voordeelig ons Vaderland ook aan zee gelegen ,

en hoe rijk hetzelve in weide- en korenlanden , huisdie-

ren én visch ook wezen moge , zoo deelt het door deze

zijne ligging in het midden van Europa's westkust niet

zelden , door ftormen en watervloeden , in eene groote

mate van onheilen , die niet ten eenemaal door menfchen

werk kunnen verhoed worden. Vooral is dit het geval

met de Provinciën Groningen en Vriesland ^ die uit ge-

mis van zeeweringen en goede bekadingen langs de zee

en den Dollart , zoowel als om hare meren , aan de

zwaarfte overftroomingen met hare gevolgen bloot (taan.

Gelijk dus elke buitengewone rijzing der rivieren, elke

harde winter , dat dezelve met ijs bedekt , de bewoners

der Betwvie met bekommering moet vervullen , zoo ves-

tigen de opgezetenen van Groningen en Vriesland^ en

aan
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van de lagere aan zee gelegene gedeelten van Ovtrijsfel

en Gelderland met vreeze hunne opmerkzaamheid op de

voor- en najaarsftormen en fpringvloeden , die op onder-

fcheidene tijden zoovele verwoestingen hebben aangerigt

,

zoodat men er dikwijls niet alleen zijne bezittingen ter

prooi der wateren zag , maar ook vaak, in naastvolgende

heete zomers , door volksziekten werd aangetast , die

vele brave burgers ten grave fleepten.

Na de overftroomingen van 1554 en 1556 heersch-

ten te Amjlerdam en Alkmaar in 1555 en 1557 hevige

koortfen, die zelfs voor pestaardig gehouden werden;

gelijk men in oude tijden vele kwaadaardige of rotkoort-

fen met dien naam beflempelde, offchoon de onderfchei-

dende kenteekens niet aanwezig waren, Forestus (*)

zegt van deze epidemie, dat de dampkring eenige dagen

vóór hare verfchijning , met dikke fcinkende dampen ver-

vuld geweest was , welke voorzeker aan de wateren ont-

wrongen werden , door de drooge hitte der maand Julij

en August. 5 waarvan DoooNiEus (t> fpreekt, in des-

zelfs zeldzaam exemplaar. Uit het verhaal van fores-

tus blijkt het duidelijk , dat deze epidemie geenszins

pestaardig was , maar vele overeenkomst had met de

koortfen, welke de jongde volksziekte in Gronitigen en

Vriesland opleverde; zijnde er in 1557 vele lijders aan

aanhoudende of dubbelde anderdaagfche , minder aan ge-

regelde tusfchenpoozendc koortfen geftorven.

Behalve dat het, volgens een' gedenkpenning van 1562 ,

waarfchijnlijk is, dat Holland ^ïi Zeeland in dat jaar,

door

(*) Qhs. et curnt, med, lib. VI, obs, i et 11. — C\) MedicinaL

oisery,, cap, 21.
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door hevige overllroomingen geteisterd werden, zoo mag

men aan dit vermoeden nog meer zekerheid bijzetten

,

door de berigten van forestus, dat er in 1563 kwaad-

aardige koortfen over die gewesten verfpreid geweest

zijn , vooral te Delft en Alkmaar, (*3 Dat er tegen-

woordig in deze ftreken en (leden veel zeldzamer derge-

lijke kwaadaardige epidemiën voorkomen dan ten tijde van

FORESTUS en sYLvius, zulks fchijnt niet alleen aan de

verbeterde waterleidingen en meerdere zorg voor de zui-

vering der grachten , maar ook daaraan te moeten wor-

den toegefchreven , dat de waterftaat in ons Vaderland

op beteren voet is ingerigtj zijnde men in latere tijden

meer bezorgd geweest , om het doorbreken der dijken en

overftroomingen te* verhoeden , terwijl er meer doelmati-

ge maatregelen in acht genomen worden , om de foms

nog overftroomde landerijen fpoediger en op gefchikter

tijden te laten afloopen of droogmalen. Zoo heeft de

ftad Leuven^ na overllroomingen der Dijle^ meermalen

zoodanige koortfen ondervonden , vooral in het tweede

jaar na de vloeden van 1156, 1221, 1464, 1532 ^ 1569

en 1573, na welken laatften , in drie jaren, 44400 in-

woners flagtofFers der epidemie werden, (f)

Het jaar 1578 was voor ons Land zeer noodlottig

door eene geduchte overdrooming , waardoor het gezaai-

de bedierf , en vele inwoners zich zoo verarmd zagen

,

dat zij buiten ftaat waren , om hunne lasten te betalen

,

welke ellende nog toenam , toen zich in 1579 ^^^ 1580,

in Holland^ vooral te Delft ^ eene hevige epidemie ver-

toon-

(*) De febr,, lib. VI, p. 162. — Ct) J» c. beüer, Gedenkschr,

in 1825, in de inleiding over vroegere overftr.
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toonde, waarvan sennertus (*; gewag maakt.

In 1617 zag men in Holland ^ vooral te Amflerdam ,

de akelige gevolgen van een' heeten droogen zomer , vol-

gende op de overftrooming van het vorige jaar. De

febr, tnterm, tert, en hemitrt, waren toen epidemisch

,

en van de 8449 dooden te Atnjlerdam , ftierven er alleen

6919 in de laatfte zes maanden, (f)

Na den watervloed van 1654 en het droogmaken des

Diemermeers ^ gaf de drooge zomerhitte van 1655, in

Holland aanleiding aan hevige galkoortfen , zoodat men

te Amflerdam , in de laatfte vijf maanden van dat jaar

13287 dooden telde en men het kerkhof der Westerkerk

naar rijkeroord moest verplaatfen , omdat er twee of

drie jaren , na het woeden van foortgelijke epidemiën ,

foms om de kerkhoven nog kwaadaardige koortfen wer-

den waargenomen. (§) Deze overftrooming was ook in

hare gevolgen voor de Groningers verderfelijk , daar hier

in 1665 de ziekte nog als eene pest woedde. (^)

Onder andere watervloeden , die in den loop dezer

eeuw plaats hadden , onderfcheidde zich in ziekte aan-

brengende uitwerkfelen , bijzonder die van het jaar 1662,

wanneer op den 28 Febr. , door een' hevigen ftorm uit

het zuidwesten veel overeenkomst hebbende met den

vloed van 1825 , de Maas zoo hoog rees , dat de mees-

te pakhuizen te Rotterdam onderliepen , terwijl Vlisfin-

gen

C*) Oper» med., T. 6, 1. 4, cap. 17. — (f) Thijssen, /. c. , p.

21. — C§) Wagenaar, Beschr. van Amsterdam, Vil St. , p. 453.

Brandt, Hist» van Enkh, verv. , p. 150. Nieüwenhuis, Top, y.

Amflerd,^ Il D. , 7 afd. — («) Deusing, Disq. de peste, A<'. 1656

et 1658.
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gen en Dordrecht mede gedeeltelijk onder water geraak-

ten, fn Oostvriesland en Groningen waren de dijken

voor liet geweld der baren niet befland , [zoodat de dijk-

breuken aan een aantal menfchen het leven kostten.

In 1663 werden de nadeelige gevolgen daarvan in Hol-

land ^- Utrecht^ Overijsfel ^ Groningen en Vriesland

nog lang gevoeld , vooral toen zich in het najaar

van 1663 en in den zomer van 1664, door het ge-

heele land eene hevige rotkoorts vertoonde , die men

gewis aan de rottige uitwafemingen der op de lan-

den gevoerde flijkftofFen , aan het droogmalen, zoowel

als aan de fchadelijke vermenging van zout en zoet wa-

ter moest toefchrijven. Te Amflerdam en in geheel

Holland waren de koortfen zoo hevig , dat sylvius de-

zelve voor de pest verklaarde, (*). Toen echter deze

gronden voor de tweedemaal weder begroeid waren, ver-

dween de ziekte fpoedig , zoodat er van wege de Staten

van Holland een plegtige dankdag , op den 21 Januarij

1665^, werd uitgefchreven , öm God voor de gunftige

afwending vau verdere fterfte , door deze pestkoortfen
,

openlijk te danken. Intusfchen hield de epidetii ie' onder

de Groningers nog aan, zoodat zij in 1665, te Delf-

zijl ^ gedurende een halfjaar, nog 5000 flagtofFers maak-

te , terwijl de ftad Groningen ook nog hevig leed. (f)

De epidemie van 1671 te Leiden , waarvan fanois en

SYLvius verder fpreken , was ook het gevolg eener over-

ftrooming en der droogmaling van 1670.

Deze doodelijke epidemie , die zich voornamelijk in de

maand Aug. uitbreidde, rigtte eene buitengemeen groote

fterf-

(^) Wagenaar, /. c. , bl. 606, J. DE WIT, J?r. , I D. , p. 684.

Thüssen, /. c. — (t) Deusino, /. #. Van doeveren, Serm, ac.
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fterfte aan onder de inwoners van Zuid- en Noord-UoU

landy of West-Vriesland ^ bijzonder te Leiden tn Haar-

Ism, Behalve sylvius (*) heeft tancis (f), de moord-

dadige uitwerking dier ziel;te befchreven.

Te Haarlem rukte dezelve wekelijks 90 nienfchen weg

,

en te Leiden (tierven aan dezelve , gedurende de vier

maanden , dat zij er het hevigst woedde , elke week 3

è 400 menfchenj zoodat er in het geheel 7000 inwoners

van Leiden door ten grave gefleept werden: voegende

SYLVIUS er bij , „ plurimi ac pene omnes , in hac urhe

„ degentes ^ Ulo fue rum correpti^'' en verder: „ /)r/-

„ marlorurn incolarum 'partes duo, terfm ejus fuere e

„ medio fublata,'''' Bovenmatig drooge zomerhitte be-

vorderde toen de uitdamping der moerasfen. Te Lei-

den voegden zich bij de (linkende moeraslucht der nabu-

rige lage landen en poelen , de uitwafemingen van den

gedurig vernieuwden toevoer van zoutachtige en flijkige

vuiligheden , die uit de omdreken naar de ftadsgrachten

afvloeiden , dezelve verontreinigden , en alzoo de oorza-

ken voor de fterfte aldaar aanmerkelijk vermeerderden ,

vooral daar deze drooge hitte in Augustus , September en

October nog door geen' regen of wind gematigd werd.

Tot voortbrenging of vermeerdering dezer endemifche

herfstkoorts , fchijnt de overftrooming van 5 December

1Ö55, als wanneer de zee op onze kusten zoo hoog werd

aangedreven , als men geloofde federt acht eeuwen niet

gebeurd te zijn , in hare gevolgen nog een' fchadeÜjken

invloed uitgeoefend te hebben , zoo door het brak ma-

ken

C*) Prax, med, ' app, tract, 10 § 63 seqq. — (§) Diss. med, de

morh. epid. au, 1670 L. B, Vicinisque locis obs.
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ken der wateren als der lage gronden. Immers ftroomde

toen te Amflcrdam het water over den Nieimendijk
,

terwijl te Kotterdam de Erasmusmarkt onderliep. Daar-

om zag men in 1667 5
gedurende de hondsdagen , reeds

zoo vele fehr, interm. , vooral tert. stmp, et duplic, , later

overgaande in febr. contin, secund non primarias ; han-

delende SYLvius in het 9e. tract, defehr, epidcm. Lugd,

Bat. A^. 1667. plures affligente. Dat zich evenwel deze

epidemie toen niet zoo hevig vertoonde, dan van 1669—70

,

kunnen wij daaruit verklaren , dat de uitwafemingcn der

brakke gronden en bedorven wateren niet zoo menigvul-

dig waren dan in 1669. Van beide deze volksziekten

Helt SYLVIUS de oorzaak in bilis acrimonia salina , doch

voegt er aangaande de conftitut. van 1667 bij : „ causas

„ antecedentes peti ac deduci posse inprimis ah alre

„ mme frigido et horealt ^ nunc aestuante ac iterum

^^frigido et humido ^''' terwijl de meer felle hitte en

droogte in den zomer van 1669 oneindig meer fchadelij-

ken invloed op de uitdampingen uitoefende, fprekende

hij verder over deze epidemie-oorzaak van 1669 aldus:

„ Verno tempore atque priore aestatis parte aêr fuit

„ satis frigidus et horealis , cui successit mense Julio ,

„ Aug, , Sept, et Octobris parte aestus summus , nullo

„ pene flante vento , rara decidcnte in hanc urbem et

„ loca viciniora pluria^^ weswege deze epidemie ook

het hevigst woedde van Aug. 1669 tot Jan. 1670 en wel

als fehr. interm. tert. et quart primum fimplex mox

duplex , aliquando triplex , waarop niet zelden febr.

contin. secund. lenta volgde. Wat voorts de beroemde

SYLVIUS, die na gade en dochter in de epidemie van

1667 te hebben zien omkomen, zelve in die van 1669

be-
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bezweek, over de nadeelige vermenging van zoute met

(taande wateren dacht , dit hebben wij onder § 5 nader

ontwikkeld.

Zoo berigt lancisius () , dat flecht toezigt op de

grachten , gooten en riolen , oorzaak is geweest van

kwaadaardige koortfen onder de burgers van Rome^ na-

dat er eene overftrooming des Tibers in het voorgaande

jaar 1695 was voorafgegaan. Rome was, volgens het

verhaal van plinius (f) , nog veel ongezonder , voor dat

TARQuiNius PRiscus de rioelcu naar de rivier had afge-

leid. De flad Nymwegen is thans ook veel minder dan

voorheen aan rotkoortfen onderhevig, federt de riool-

ontlastingen er betere afleidingen verkregen hebben , dan

er tijdens de epidemie , door degner befchreven , be-

ftonden.

VII. HOOFDSTUK.

DE NADEELIGE INVLOED DER OVERSTROOMINGEN NADER

BEWEZEN UIT DAAROP GEVOLGDE EPIDEMIEN , GEDU-

RENDE DE 180 EEUW.

De overftrooming, die in den aanvang der 1 8de eeuw,

namelijk op den 25ften en aóften Dec. 171 7, onder den

naam van zesden Kersvloed voorviel , was niet minder

geducht 5 maar van de fchadelijkfte gevolgen ^ zoo voor

het

(*) Dê nox, pal effi. , p. 189. — (t) Lib. 36, Cap. 15.

P
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het welzijn als voor de gezondheid der bewoners van

de geteisterde landen. Nadat felle zuidwestelijke winden

de Noordzee buitengewoon hoog opgedreven hadden

,

flak de wind eensklaps uit liet noordwesten op , zoodat

vele dijken en bekadingen tegen het geweld der baren

niet beftand waren. De Asfendelffch e dijk langs het IJ

en Wijkermeer brak op onderfcheidene plaatlen door,

waardoor een groot deel van Holland onder brak water

bedolven werd. In Delftsland ftond het water ongemeen

hoog en vloeide het opgeftuwde binnenwater over de

dyken. Te Dordrecht liepen verfcheidene polders on*

der ^ en in het land van Overflacqué werd de polder

van Ooltjesplaat overftroomd. Friesland en Groningen

leden ook grievend door den hoogen waterftand, dien

deze vloed had aangebragt. Even als in 1825 breidde

zich deze vloed van daar over Oost-Friesland en verder

langs de kusten der Noordzee tot Denemarketi en

Noorwegen uit. In Groningerland kwamen bijna 3000

menfchen en 35000 fluks hoornvee , paarden en fchapen

in het water om. Het akelig tooneel van deze ramp

vinden wij bij onzen onfterfelijken dichter hub. cornz.

POOT aldus afgefchilderd

:

Dus drijft het vaste lant met vliet en zee gemeen

,

Wat legt het diep verdronken!

De (leden zien verbaast rontóm haer muren heen

Slecht fcholpent nat; als of heurd'aerdboom waere ontzonken,

O deerelijk tooneervan *s waerels losfen (lant

!

O klaegftof aller tongen !

Het driftig wier bedekt het weligt korenlant.

De dolfijn fpeelt en zwemt daer onlangs d'osfen fprongen.

Ook
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Ook werc jnen hoog en wijdt daer *c bezig kouter pas

,

Pen vetten klaigront fcheurde.

Het vaertuigh troost wie nogh der dood ontklommen was.

En OjP een drijvent dak van leed en honger treurde.

Voorts most men , met verdriet, na dezen hangen noodt.

De drenkelingen vissen.

De man vindt zijne gaê, de zoon zijn' vader doot.

Och leefde d'ouderdom tot zulke jammernisfen ?

D'onnoozle jonghheit quam den zuigling niet te baat

,

Noch kracht den frisfcher jaeren.

De fchoonheid redt geen raaegt, in zoo benaeut een ftaat

,

Het water was te wreet, om kunne of ftant te fpaeren.

Waar zijn uw dorpen , eer een krans om ftad en wal ?

Waar zijn die fchoone dorpen?

Delfzijl , zoo fterk gebout ,
quam plotfelijk ten val

,

En ziet zijn vesting en blokhuizen omgeworpen

Waar is het dierbaer vee, dat u nogh overfchoot.

De rijkdom uwer weiden ?

Hadt maer de heete pest dat altemael gedoot

;

Nu fmoort het in den vloet , die flad verfchoont noch heiden.

Ook trof de hooge vloet door 't ongeftuimigh weer

,

Hollanders en Westvriezen.

Het machtig Amfterdam liep aen en fchrikte zeer.

De zeeftadt Hoorn fcheen zich in 't water te verliezen.

Erasmus wieg werd vlot. Zijn pronkbeelt van metaal

,

Stont naeulijx boven 't water.

De Maes beklom die ftadt , ZuidhoUants waerdfte prael

,

En vulde er ftraet en kaai met bruifchend golfgeklater.

Zoo was de boezem van den Noortfchen oceaen

,

Gezwollen en gereezen.

Geen wonder , dat wij dus bij de vaderlandfche ge-

fchiedfchrijvers melding gemaakt vinden van buitenge-

P 2 woon
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woon vele ziekten, die de bewoners der overflroomde

flreken troffen. Hoe fchadelijk de ondragelijk drooge

hitte der lucht in den zomer van 171 8 en 19 voor ons

land op zich zelve ook zoude geweest zijn , heeft de

overftrooming en hooge waterftand van 1717 gewis veel

bijgedragen tot het ontdaan en de ontwikkeling dier zoo

doodelijk gewoed hebbende epidemie , die door fommige

geneesheeren van dien tijd te boek gefield is. Gelijk

ijDEMA (*) ons een verflag dier ziekte van 17 19—20

betrekkelijk FHes/a/id heeft nagelaten , zoo heeft boer-

HAAVES discipel , de koker (f) , deze koorts opzigtens

Holland en Zeeland ^ vooral aangaande de ttad Leyden^

uitvoerig befchreven. De weêrsgefteldheid van den zo-

mer en het najaar van 17 19 had veel overeenkomst met

die van 1826. De hitte was zoo groot, dat de ther-

mometer van 82 tot 900 fleeg. Deze drooge hitte ont-

wrong aan alle lage moerasfige gronden de nadeeligfte

uitwafemingen , te meer , daar er toen zoo weinig regen-

buijen vielen, als men nimmer had waargenomen. De

uirdampingen dus door geen' regen verhinderd of neêr-

geploft , en de wateren niet vernieuwd of verfrischt

wordende, werd het water in grachten en regenbakken

flinkend , . terwijl het in de flroomen en binnenwateren

geheel groen , vuil en vol zeewier was. Daarenboven

bleef de wind bijzonder flil , en de lucht aanhoudend

helder; alle welke omftandigheden aan de ontwikkeling

der verderfelijk (Ie moeraslucht , die bij koele avonden

tot

(*;) De Febre^ A.^, 1719—20. — (f) Diss, de morb, epid. A°.

1719. — Van swieten, Const, Epid. T. I. p. i. — Comment, in

yiphor.
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tot flinkenden nevel verdikt werd , aanleiding gaven, en

de gezegde noodlottige epidemie te weeg bragten. Wat

overigens het karakter der endemie zoowel als van de

ziekte van 1669—70 aanbetreft , leveren de bij beide

plaats gehad hebbende toevallen de duidelijkfte bewijzen

op, dat dezelve weinig in aard en kwaadaardigheid ver-

fchilden van de Groninger epidemie van 1826; gelijk

wij dit in Hoofdfl:. V nader hebben aangetoond. Bij

vergelijking der befchrijvers der jongde volksziekte met

SYLVius en fanois, de koker en ydema, zal men

zich van deze waarheid geredelijk moeten overtuigen.

In de maand November des jaars 1741 had er, door

hevige noordweste ftormen in ons land , fterke opzwel-

ling der rivieren plaats , zoodat te Egmond de oude

toren grootendeels wegfpoelde, en de in Zeeland ^ de

Betmve , en vooral te Kuilenburg , en elders voorgeval-

lene overftrooming in het volgende jaar de koortsziekten

veroorzaakte , waarvan ons kloekhof () , stokke en

VAN sWIETEN (f) de kwaadaardigheid befchreven hebben.

Na eenigc jaren van fportgelijke onheilen , na water-

vloeden , bevrijd gebleven te zijn , was de ftorm van den

12 December 1747 in dit opzigt weder dubbeld noodlot-

tig. De zuid- en noordwestelijke ftormwind veroor-

zaakte toen in Hollajjd en Zeeland ^ zoowel als in de

Betuwe , groote fchade. Even als bij den vloed van

1825, werd deze florm van zware regens vergezeld,

waardoor het water der Gelderfche rivieren zeer hoog

op.

(*) Hist, feVr. epid, Culenhergens , A^. 1742. — (t) Over de

Galz. Utr. 1742. — G. l. b. van swieten, Conjiit. epidem.potUs,

Lugd, Bat, obs, Tom. II. p. 398 seqq.

p 3
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opzwol , zoodat er hier en daar dijkbreuken en over-

ftroomingen plaats hadden. Daar zich nu het , op het

vochtige jaar 1747 volgende , drooge heete zomer van

17485 even als het jaar 1826, door verfchroeijing der

landen, zoowel als door kwade uitwafemingen der op de

gronden aangevoerde flijkftofFen onderfcheidde , zoo wer-

deft de nsdeelen daarvan voor de gezondheid in het vol-

gende jaar bijzonder blijkbaar uit de toen menigvuldig

plaats' hebbende ziekten. Geen wonder dus , dat hierop

te Amersfoort en langs den Ijsfel in denzelfden koelen en

vochtigen zomer dysenterie heerschte, en dat er, in

1748, bij drooge hitte, vooral op lage gronden, be-

paaldelijk te en omftreeks 'j Hertogenbosch , eene fehris

anomala woedde, waarvan pringle (*) , degner (f),

en GRAINGER (§) de noodlottige gevolgen befchrijven,

tevens duidelijke bewijzen aanvoerende , dat de ziekten

,

na overftrooraingen , zich meestal in een volgend jaar

vertoonen. Grainger zegt daarom : „ Multi febre

„ plane Batava corripiebantur domi
, quibus in Bel-

j, gio pepercerat morbus, Kevera multis probare pos-

y, sem , qiiod occulto hic corpori insidias struens hoS'

9, tis per multos menses iners latere queatJ*'' Waar-

mede het verhaal van blane (o)
, aangaande het jaar

1809 , overeenkomt , zeggende : „ dat vele van de En-

„ gelfche troepen het volgend jaar eerst tegen den herfst

y, de koortfen kregen , waarvan zij bij de landing in

zee

(^*) Legerz, p. 03* — Ct) Hist. Dysent, Cont. Ao. 1736 et

1747—48. — C§) Hist. Febr. anom. Bat, Ao. 1748. Conf, van

DEN BOSCH, Fad. Ziekt, p. 92—141—-261 seqq. Conf, c. a. kloek-

hof, Opuscul. Medic, Traj, ad Rhem. 1747. — (*^} Med. and

Chlr, Trans. T. XXX. p. 4,
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„ Zeeland waren bevrijd gebleven." Sebastiaan (^)

„ zegt dienaangaande : te Kampen , alwaar de foldaten he-

„ vig door tusfchenpoozende koortfen werden aangetast,

„ was ik zeer gezond en welvarend ; maar, daar ik verpligt

^ was eene reis naar Duitschland te doen , werd ik in

„ een' hoogen bergachtigen oord, alwaar deze koortfen

„ fchier nooit waren waargenomen, door deze ziekte over-

„ vallen." Dit zag grainger in de hooge Schotfche ge-

bergten menigmaal gebeuren met de foldaten , die in

Holland van de koorts vrij gebleven waren. De koorts

werd aldaar zoo algemeen, dat zij zich als epidemie en

contagieus fcheen te verfpreiden (f). Overigens verklaart

dezelve het ontftaan der ziekte te ^s Hcrtogenbosch en

Breda met deze woorden : „ Tota ista regio natura

est paludosa et humilis , airque praehumidus , tam a

plantariis , quam ah aqiia undlque sub superficie la-

tente. Haec aëris naturalis humiditas ^ inundatione^

nuper helli causa facta^ siccante augehatur. Sub finem

Julü et per totum Aug, mensem tcmpestas erat prat'-

ter consuetudinem crassa , fervens , nulHs ventis re-'

frigerata. Duo pagi ^ nomine Strype et Woensal ^

submis$a et palustria loca^ arboribus densis et stagnis

pluribus fer e circumdata , nobis forte contigerunt.

Aèr hic aqueis semper particulis putridis scatebat,

Mane et yespere coehim plerumque nubilum et faeti-

dum^ quod sol meridianu^ senerare vix posset ^ dum

noctes et frigidae et nebulosae erant. Aqua insalu-

bris , nee nisi coquendo , potui idonea reddcbaturJ**

Uit

(*} Befchr, der Moerask, bl. ii. — Ct) Grainger, I, c. p. 4j5

seqq.

P 4 ~
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Uit welk een en ander grainger () dit befluit trekt:

yy febris interm. talis aèris ac talis regionis est so-

boles genuinaJ*^ — Zoo ook toont fricke (f) uit de

fterflijsten van het moerasfige Rodcnkirchen ^ omftreeks

Hamburg aan, dat de (terfte er in 1825 , het eerde jaar

na de overftrooming , de helft minder was, dan in

1826, er bijvoegende: dat aldaar in 1718, na den vloed

van 171 7, de fterfte driemaal grooter was dan gewoon-

lijk, en dat dezelve in het derde jaar zelfs nog aanmer-

kelijk toenam. Deze laatfte epidemie woedde aldaar dus

gelijktijdig met de koorts , waarvan ons de koker en

YDEMA aangaande ons vaderland verflag hebben nagela-

ten. Dewijl voorts de gemelde epidemiën te Kuilen-

burg ^ Nt/mwegen^ Amersfoort en Rotterdam ^ voorna-

melijk in het lage overftroomde gedeelte plaats hadden,

en zich bij drooge zomerhitte en daardoor uitgelokte

uitwafemingen in bekrompene woningen en kelders het

hevigst vertoonden , zoo mogen wij daarvoor dezelfde

oorzaken aannemen, als wij voor de jongfte volksziekte

in Groningen QXi Vriesland aanwezig gevonden hebben,

hoewel toen nog meerdere oorzaken medewerkten , om
er de ziekten zoo kwaadaardig te maken.

De gevolgen der geweldige ftormwinden en opftoppin-

gen van ijs in Januarij 1760, waren geenszins gunftiger.

Twee gevaarlijke dijkbreuken op de Maas en PFaal

maakten, dat een gedeelte van het toenmalig Rijk van

Nijmegen , het land tusfchen Maas en Waal , het Ra-

vefteinfche en een gedeelte der Meijerij van den Bosch

onder water geraakten. Twee gelijktijdige doorbraken in

den

(*) 1. c. p. 52. - (t) 1. c. p. 18.
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den Bommelerwaard , maakten het lot dezer ingezete-

nen , zoowel als der bewoners van de Krimpener- en

Lopikerwaarden^ allertreurigst. De ftormen , winden

en regenbuigen hielden eene maand aan en veroorzaakten

een' geweldigen aanflag van het water, zoodat de arme

landlieden zich in opgeflagen riethutten moesten behel-

pen , en 5 door middel van fch uiten , uit Schoonhoven

met levensmiddelen bedeeld werden. Hoe groot deze

rampen ook waren , nam de ellende nog toe , toen zich

na dezelve fehres piitr, malignae vertoonden, die de

bewoners der overftroomde ftreken troffen , en behalve

in den Alblasferwaard ^ te Schoonhoven^ Maasjliiis ^

Gouda ^ Moordrecht^ Ammerjlol^ Stolkwïfk^ Leidfen-

dam^ Voorburg^ Heikoop^ Grootammers^ Bergam-

bacht^ Nieuwpoort en verder in Zeeland en langs den

IJsfel epidemisch heerschten (^). Nadat de winter van

1759—17^® 2eer hard geweest was, zoodat men met

fleden van Vriesland naar de Hollandfche kusten reed

,

bleef de zomer van 1760 doorgaans koel, zoodat zich

de galkoortfen , voornamelijk eerst in het najaar van

1761 5 hevig vertoonden , en in Vriesland en Zeeland

zelfs nog in het volgende jaar voortduurden Ct)« Daar-

entegen ondervond men in 1768, bij flrenge koude en

noordoostewinden in deze (treken , weinig koortfen ,

terwijl de warme drooge zomer van 1769 de ziekten

der droogmakerijen te Rhijnsburg ^ Warmond en Voor^

fchoten^ alsook wegens de uitdampingen des Haarlem-

mer-

(*) Van den bosch 1. c. p. 168—180—195, J, j, van denbosch,

Hisu Constit, epid, verm, 1. c. — (f) Knoop, I. c. p. 28. Gout,

p. 30 seqq. Van den bosch, Const. epidem. p. 21 seqq.

p 5



( 234 )

mermeers te Leiden deed ontdaan
, gelijktijdig met de

hevige ferh, interm, tert, en quart, , die zich in Zee^

land^ de Betuwe^ Friesland ^ en langs den IJsfel ^ om-

(treeks Deventer en Zutphen vertoonden (*). Daar dus

de galziekten reeds in deze flreken ontftaan kunnen

,

wanneer na vochtige weêrsgefteldheid aanhoudende droo-

ge en heete zomers volgen , zoo moeten dezelve natuur-

lijk in kwaadaardigheid toenemen , wanneer de landen

door overftrooming met llijk of zeewater bedekt geweest

zijn. De navolgende epidemiën zullen dit nader be-

wijzen.

Ten gevolge der doorbraken der Gelderfche Rhijn- en

IJsfehlijken in den jare 1770, werd de Neder-Betuwe^

het land van den Alhlasfer- en Bommelerwaard ^ als-

mede alle lage landen , tusfchen de Lek- en Lingedijken

gelegen , overftroomd , zoodat de wegen en dijken naau-

welijks te gebruiken waren , en de omftreken grooten-

deels onder kwelwater flonden , waardoor veel winter-

graan weggefpoeld of verdikt werd en bedierf, en nij-

pende armoede ontftond, die zelfs nog toenam, toen

zich in den zomer van 1771 langdurige gal- en tus-

fchenpoozende koortfen uit de klei-uitwafemingen ont*

wikkelden (f) , gelijktijdig met de hardnekkige febr, in-

term, tert, en quart, simpl, en dtipL^ die men toen

in Zeeland , Vriesland en Groningen , bijzonder in het

Oldambt en te Appingedam , waarnam. Te IJsfeljiein

waren de koortfen zoo befmettelijk , dat de gezonden

foms

C*5 ViïRAC, over de Galk. van 176^. Van den bosch, p. 146.

Ferfi. van het Bat, Genootfeit, D. I, bl. 433. De man 1. c. p. 40.

— Ct.) Van den bosch !, c, p, 057.
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foms ziek werden , wanneer zij flechts een- of tweemaal

de lijders bezochten. De korte hitte en droogte, die

op dezen watersnood in den zomer van 1771 volgde,

deed de ziekte wel Ipoedig beginnen , doch het koele en

vochtige najaar derzelver verderen voortgang (tuiten, te

meer , daar de in ditzelfde jaar op nieuw voorvallende

overftrooming de uitwafemingen terughield of door regen

nederplofte, Hoe hevig zich dus in dit jaar de koort-

fen ook vertoonden, zoo verhieven zich dezelve, na de

herhaalde overftroomingen van 1771, nog aanmerkelijk,

inzonderheid te Maurik en Dreumtl^ in de Betuwe^

zoowel als te Nijmegen en Amersfoort ^ waar de fterfte

in 1772 een derde grooter was dan in 1770, waarvan

de fraaije drooge zomer en het najaar van 1772 vooral

mede de oorzaak was. Overigens fchrijft de man de

epidemie te Nijmegen en in het ambt van tusfchen

Maas en Waal ^ aan den invloed dier overftrooming

,

zoowel als aan andere rottige uitwafemingen toe. Im-

mers , zegt hij , liggen eenige der toen aangedaan ge-

weest zijnde dorpen , vooral Drutfen , in het laagfte

van dit ambt, zoodat al het water zich derwaarts als in

een' zak vergadert en in de kleilanden foms tot Iaat in

het voorjaar overftroomd blijven , gelijk toen , gedurende

bijna het ganfche jaar 1770 plaats had, omdat het water,

wegens hoogte der rivieren, geene uitloozing vond door

de gewone (luizen.

De menigvuldigheid en hevigheid der ziekten in 1772

laat zich dus gemakkelijk daaruit verklaren , dat foortge-

lijke watervloed, als in het najaar van 1770 voorviel,

in het voorjaar van 1771 wederom deze (treken irof,

en vooral voor Gelderland noodlottig werd. Het wa-

ter
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ter en ijs der vorige overftrooming (tond nog op het

land , toen het door een' geweldigen ftormwind zoo

hevig weder werd aangedreven , dat huizen , fchuren en

boomen hier en daar omgerukt en weggefpoeld werden.

Het Graaffchap Buren en Kuilenburg leed daarbij ge-

weldig , zoodat de inwoners van Buren , wegens het

rijzen des waters , hunne huizen moesten verlaten en in

de kerken hunne veiligheid zoeken. De vloed had niet

alleen het winterkoren bedorven , maar de vorst ook de

aardappelen doen bevriezen. Het land , omflreeks Vuren

en Dalem moest zelfs twee jaren onbezaaid blijven. In

de binnenlanden van Vriesland dreef het hooi in het

water en bedierf, hoewel het bij Harlingen en Frane-

her , als zijnde hoogere landen , droog gewonnen werd.

De zeekusten leverden er vroeger gras en de korenlanden

ftonden er beter, weswegens men hier mindere ziekten

vernam, dan op eerstgemelde lagere landen (*). Deze

laatfte vloed bevorderde dus , door ophooping van rot-

tige llijkflofFen , in flooten en op lage gronden , vooral de

ontwikkeling van fchadelijke dampen, die door de ge-

weldige heete en drooge zomerdagen in 1772 aan den

bodem ontwrongen werden en aan de galziekte aanlei-

ding gaven. Deze epidemiën hebben dus ten duidelijkfle

bewezen , dat de bij de overftroomingen op de landen

gebragte doffen , nadat die landen zijn begroeid geweest,

nog in een volgend jaar voor de gezondheid der men-

fchen fchadelijk zijn kunnen. Dit wordt nog nader be-

vestigd door dé watervloeden , die in 1774 en 1775 ons

land, vooral Holland, Gelderland ^ Groningen^ Vries-

land^

(•) Van den bosch, 1. c. p. 314.
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lafid en Ovcrijsfel getroffen hebben, en de koortfen,

die in 1776 daarop zoo hevig woedden, dat toen niet

alleen Zuid-Holland en de drooggemalen gronden te

Bleiswtjk^ Berkel ^ Gouda ^ Boskoop en Delft ^ maar

ook Groningen^ en voornamelijk friesland ^ veel fterfte

ondervonden (*).• In de maand Mei 1774 werd het

^-water door eenen feilen *(torm uit het noordwesten

voor Sparendam tot eene buitengewone hoogte opge-

ftuuwd, zoodat de hooilanden grootendeels onder water

geraakten , en bij het weder boven komen , in den aan-

volgenden warmen zomer van 1775, tot het ontdaan

van ziekten aanleiding gaven, die zelfs tot in 1776

voortduurden, waartoe intusfchen de herhaalde water-

vloed en vreesfelijke ftorm in den akeligen nacht van

den 15 November 1775 ook had medegewerkt. Deze

verfchrikkelijke orkaan dreef het zeewater zoo zeer op

onze kusten, dat verfcheidene zeeweringen met geweld

doorbraken en de akeligfte overftrooming en verwoestin-

gen te weeg bragten. In Hollafid werden de meeste

(leden door den ramp getroffen. Scheveningen^ Petten^

Medemblik , Enkhuizei2 , Hoorn , Amjierdam , Zaan-

dam , de omltreken van Haarlem en Rotterdam onder-

vonden alle de onheilen en gevolgen van dezen waters-

nood. Deze aandoenlijke tooneelen namen zelfs in 1776

nog geen' gunfliger keer, daar men de hevige najaars-

koortfen , en de grootere (terfte , die er toen in Holland^

Groningen^ Vriesland en Overijsfel vooral op de

lage moerasfige landen bij Kampen^ Z'wol en Has/elt (j^

plaats

(*) Van den bosch, I. c. p. 159 en 178. Thuessink 1. c. —
Ct) Van den bosch, 1. c. p. 305.
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plaats hadden , als de gevolgen daarvan kan aanmerken , te

meer , daar de droogmalingen , in het voorjaar plaats ge-

had hebbende , in den zomer , door nadeelige uitdampin-

gen , de najaarsziekten voorbereid hadden. Zeeland ,

voornamelijk Vlisfmgen en Tholen , Utrecht , vooral

Amersfoort en de landen langs de Eem , Gelderland ,

inzonderheid Nijkerk , Harderwijk en Elburg ; Over-

ijsfel ^ met name Kampen en de moerasfige gronden bij

Zwolle en Hasfelt^ Genemuiden en Mastebroek; als

ook Groningen en Friesland leden geducht door deze

overflrooming. De dijken bij Harlingen , Workum ^

Stavoren en Hindelopen werden met moeite tegen bezwij-

king bewaard 5 terwijl hier, zoowel als bij de Lemmer

en onder Ni/land^ de lage landen onder water geraak-

ten, zijnde de vloed in 1775 bij de Lemmer Hechts een

halven voet lager geweest dan in 1825. Alle deze ge-

westen deelden in 1776 gelijktijdig in de najaarskoort-

fen , gelijk dezelve ook in de rampen des watervloeds

gedeeld hadden. Even als in het jaar 1825 was het na-

jaar van 1775 regen- en flormachtig , de winden west-

en noordwestelijk , en de winter door ftrenge vorst afge-

wisfeld. Daarom vertoonde zich de ziekte eerst in den

zomer van 1776, toen aanhoudend drooge hitte het ont-

ftaan derzelve begunftigde. Aan de Lemmer en te Kampen

en op de naburige lage gronden werd de epidemie, even

als in 1826, nog kwaadaardiger door de aangevoerde

zeeklei, en door de vermenging van het zee- met het

flilftaande binnenwater , en door de kwade moerasluchc

,

die zich daaruit ontwikkelt. Men behoort dus de koort-

fen , die in 1776 op deze ilreken zoo hevig als alge-

meen werden waargenomen , vooral toe te fch rijven aan

de
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de overftroomingen 4es vorigen jaars. Want wij mogen

dezelve niet afleiden van den lioogen vloed , die , tijdens

het afnemen der ziekte , op den 22 November 1776 al-

gemeenen fchrik en ellende verfpreidde , daar zich deze

overftrooming bijna even ver uitflrekte als de vorige

,

hoewel met dat onderfcheid : dat de landen binnen veer-

tien dagen weder droog , en de inzameling van zomer-

vruchten en winterkoren in het aanvolgend jaar gezegend

waren. En doordien het land alzoo in den winter we-

der boven water geraakte, kon er geene verrotting en

nadeelige iiitdamping plaats hebben , zoodat de lucht in

den zomer van het jaar 1777 onbefmet en de inwoners

gezond bleven. Hoe gunllig nogtans de uitkomst van

dezen watersnood voor Holland , en die gewesten , waar

het water fpoedig konde afloopen , ook geweest zij, was

zulks nogtans in Zeeland^ Friesland^ Groningen^

Qverijsfel en langs den Gelderfchen JJsfel ^ niet overal

het geval , want voor zoo verre deze vloed die (treken

onder zeewater bedolven , of door opftuwing der rivie-

ren en broekwateren met flijkftofièn bedekt had, zag

men er ook gal- en rotkoortfen , terwijl de persloop

zich meer tot de hoogere en voor ftremming der huid-

uitwafeming vatbaardere ftreken bepaalde. De epidemie

van 1777, 78 en 79 ^ door den verdien (lelijken van

GEUNS (*) betrekkelijk Gelderland ^ en door de reus (f)

en STINSTRA (§) ten opzigte van Harlingen en Vries-

land ^ en aangaande Zeeland door veirac befchreven
,

had

(jO Over den Persloop 1783. — (f) Ferh, v. d. Roodeloop te

Harlingen. — (§) Geneesk, Jaarb. p. 102. Veirac, in f^erh. van

het Rat. Genootfch» der Proefonderv, fftjsbeg,teRott,T),l*h\,j^i,
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had dus plaats na de overftroomingen , die vooral te

Harlingcn en aan de Lemmer en op de lage landen om-

ftreeks Groningen veel verwoesting hadden aangebragt,

zijnde de gronden buiten de Ebbingepoort met vier of

vijf voeten water bedolven geweest , terwijl de bewoners

der lage (Iraten te Groningen zelfs op de zolders moes-

ten vlugten. Ook volgde in 1779 op eene overflrooming

te Kampen eene hevige epidemie , die voor zeer befmet-

telijk gehouden werd, hoewel van geuns (*) er geene

fporen van persloop ontdekte, toen zich deze ziekte te

Arnhem , Nijmegen , Amersfoort en elders vertoonde.

Meermalen zag men alzoo bij drooge heete zomers op

de lagere gronden gal- en rotkoortfen plaats hebben

,

terwijl dysenterie op de hoogere meer voor (Iremming

der uitwafeming blootftaande ftreken woedde.

VUL HOOFDSTUK.

NADER OVERZIGT DES WATERVLOEDS VAN l8<25. De

WERKING EN GEVOLGEN VAN DENZELVEN NATUUR-

KUNDIG BESCHOUWD, VOORAL BETREKKELIJK DE

WEêRSGESTELDHElD VAN 1825 EN 1826.

Dat de overdroomingen van zeewater, door het aan-

voeren van flijkige ftoflfen op de landen, en door bederf

der
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der binnenwateren , bij 'daaropvolgende drooge en heete

zomers, voor de gezondlieid der menfclien fchadelijk zijn

kunnen, dit heeft, behalve de vroegere epidemiën , de

jongde volksziekte ten duidelijkfte in haren geheelen

loop bewezen. Om dit gevoelen nader te (laven , zullen

wij den loop der overftrooming van 1825 in verband met

den oorfprong en het verloop der epidemie van 1826 ,

nader overwegen , hoewel wij in Hoofdft. I en II daar-

over reeds medico-geographisch gehandeld hebben.

Ten gevolge der overftroomingen van den 4 en 5 Fe-

br. 1825 en des doorbraaks in den zeedijk bij dQ Lemmer

en te IVorkum droomde de Zuiderzee naar het land om
Bolsward en Sneek , zoodat zich het zeewater met dat

der meren mengde , en daarenboven vele flijkftofFen op

de lagere gronden ophoopte. Benoorden Harlingen brak

de zeedijk door , waardoor deze ftad ten deele en verder

de Biltpolder door de zee overdroom d werd. Meer dan

10,000 duks runderen verdronken, en van de 32 griete-

nijen , waaruit Vriesland bedaat . werden er 25 groote-

lijks met zout water beloopen, zoodat er bijna overal

gebrek aan drinkbaar water heerschte. In de Provincie

Groningen was dit ook , hoewel in minderen graad, het

geval. Te Delfzijl fpoelde de houten beer weg , en bij

Termunte viel een breuk in den dijk, waardoor de zoute

flijk- en kleiachtige wateren des Dollarts door den vloed

naar de lage landen om Groningen gedreven werden. Ook

de kleigronden ten noorden en bezuiden Appingedam ,

tot de Oldambten geraakten , even als de lage veenderijen

twee tot vijf voeten onder water, zoodat het Doilartwa-

ter zich met dat der poelen , veenen , flooten en moeras-

fen vereenigde, die tusfchen dezen zeeboezem, Appingc-

Q dam ,
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dam^ Groningen en Winfchoten gelegen zijn. In Over-

ijsfel veroorzaakten de dijkbreuken , bij Kampen , Kuin-

der en Vollenhoven , dat Mastehroek onder zeewater ge-

raakte , en dat het land bij Hasfelt^ Dalffen^ Roveen ^

Staphorst^ Steenwi/kerwold ^ Blokzijl en Blankenham

geinundeerd werden , zoodat de zeeklei en liet zonte wa-

ter zich langs deze kust , ook met dat der veenen en

broeklanden vermengden, terwijl hier , zoowel als in Vries-

land en Groningen , de aangefpoelde flijk , infekten en

zeegewasfen , zoowel als de menigte verdronken vee , dat

meer dan 15,000 ftuks bedroeg, bij den eerstkomenden

droegen en heeten zomer, aan rottige uitwafemingen aan-

leiding geven moesten. Dezelfde treurige tooneelen had-

, den plaats lange de Gelderfche kusten en in OosuVries-

land ^ dat ook grootendeels door 't water des Dollarts

en der Noordzee bedolven werd. De dijkbreuk bij Lar-

relt nabij Emden , maakte , dat 500,000 morgen land

onder water geraakten en volflagen gebrek aan drinkbaaar

water hadden. Omftreeks Hamburg^ in het ambt Rit-

zebüttel ^ zoowel als omftreeks Jever ^ in het Olden-

burgfche , hadden dezelfde ongevallen plaats. Een groot

gedeelte dezer gronden bleef in het koele en vochtige

jaar 1825, vooral in de laagten, nog met water bedekt,

zoodat vele poelen en (looien, eerst bij den droogen hee-

ten zomer van 1826 uitdroogden en die fchadelijke efflu-

via ontwikkelden , welke in het vorige jaar waren flui-

merend gebleven. Pöpken verhaalt, dat er omftreeks

Jever^ eene eeuw geleden, op eene overflrooming , foort-

gelijke epidemie plaats had , en fchrijft aan den vloed van

1825 met ons eenen ziekten aanbrengenden invloed toe,

zeggende : dat de ziekte daar het hevigst woedde, waar

het
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bet zeewater eenigen tijd gedaan had , en het minst op

de zandgronden , die wel overftroomd doch fpoedig van

het zeewater bevrijd waren geworden en door zeewinden

verkoeld werden ; er bijvoegende , dat de oorzaak der

ziekte te Jeyer , waar geen zeewater toegevoerd was ,

even als te Groningen , aan de moeraslucht en brak wa-

ter moest toegefchreven worden. Immers, zegt hij: (*;)

„ monendum oppidulum Jeveram in ipfis foli arenofi et

5, paludofi finibus pofttum , fosfisque caterum vetustis ,

„ calore folis extistis injlructum evolvendo miasmati pa-

,; ludofo expofitum quam maxime fiiisfeJ''' Gelijk het

lladje Jeyer ^ water en lucht aangaat, veel overeenkomst

heeft met Groningen ^ zoo was er de ziekte ook van

denzelfden aard. Overal leden de armoedigde aan ftil-

ftaande grachten gelegene buurten , vooral daar , waar

men zich met brak of moerasfig water tot drank behel-

pen moest , het hevigst door de ziekte.

De febres foporofo-apoplectia. werden door pöpken

minder , doch de tert, phrenitic, en typhof, veel waar-

genomen , nadat men vroeger dikwijls cholem gezien

had. In Aug. werden hier de intermit. veeltijds typheus ,

van welke sprrngel dus met regt zegt: „ Febres toles

„ pUrumque epidemiarum more grasfantur,''^ (f) Be-

halve in 1799 heeft zich dezelfde ziekten in deze ge-

westen ook in 1809, 181 1 en 1822 vrij veel en alge-

meen vertoond , geenszins in geaardheid van de epide-

mie van 1826 verfchillende, zoodat de Plaatfelijke Kom-

misfie van Geneesk. Toevoorzigt te Groningen deze

ziek-

(*) L, c. , p. 14 et 25, — Ct) Pathol, V. II, $ 147, Burser ,

infl, med, pract., V. I;, § i6o,

Q ^
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ziekte verklaarde te zijn , de gewone galachtige ziekte

,

die hier in vroegere jaren zoo dikwerf gegrasfeerd heeft. (*)

Daar nu deze epidemiën, zoowel in 1776 als in 1806,

1808, 1809 en 1820, door overftroomingen waren voor-

afgegaan , zoo mogen wij derzelver invloed , tot ver-

meerdering van fchadelijke uitwafemingen , uit (lijk- , klei-

en gemengde zoute en zoete wateren , zoowel als door

bederf van drinkbaar water niet ontkennen. Volgens

BANGA (f) was deze conjiitut, intcrm. ftation, in Vries-

land y federt den winter en het voorjaar van 1807 tot

den gematigden zomer van 1810, als ook van 1822 tot

1825, bijzonder blijkbaar, waartoe de (tormen , vloeden

en regens van de maanden Jan uarij 1806, 8^9 en 20

ook het hunne zullen hebben bijgedragen. Want of-

fchoon deze watervloeden zich meest bepaalden tot Zee-

land^ Utrecht, Gelderland en Braband, werden de

binnenwateren in Vriesland en Groningen door den hoo-

gen (tand der zee min of meer brak. De brakke wate-

ren en gronden in 1821 door regen buijen dikwijls ver-

frischt en gezuiverd zijnde geworden , gaf dit aanleiding

,

dat deze conjlit. interm» zich overal eerst in 1822 her-

vatte en tot 1825 zelfs min of meer voortduurde. Deze

con^it. interm, ftat, werd ook in Zeeland en Holland

waargenomen , alwaar dezelve in 1807, vooral voor de

krijgsgevangene Pruisfen, Polen en Rusfen bijzonder ge-

vaarlijk was. (^§) Voor zoo verre beide deze oorzaken

op andere moeras- en kleigronden der Nederlanden niet

kunnen plaats hebben, moet daaraan toegefchreven wor-

den ,

(*) StaatS'Cour», ai Aug. 1826. — (t) I^* c., p. 82—84. —
($) Sebastaan, /. c, p. 85.
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den , dat foortgelijke koortfen er (leeds met minder ge*

weid woedden dan in deze beide Provinciën. Waaruit

liet zich dan ook laat verklaren , waarom , op de vijf

niet overftroomde grietenijen van Friesland , de ziekte

veel minder was dan op de zeven en twintig, die met

zeewater beloopen waren geweest. Gelijk de koortfen

zich op deze flreken meestal tot de moeras- en kleigron-

den bepaalden, met bevrijding der zandgronden, zoo had

zulks ook bij de Noord-Duitfche epidemie plaats. In

het ambt Ritzebüttel waren van de 5000 inwoners meer

dan 3000 ziek, zoodat de artfen zelfs niet verfchoond

bleven , terwijl de op zandgrond gelegene dorpen Duh-

ncn en Sahlenburg weinig of geene ziekten hadden. (*)

De overftrooming met zeewater was tevens oorzaak , dat

de ziekte van 1826 veeltijds met fcheurbuikige verfchijn-

felen gepaard ging , daar men de fcheurbuik voor eene

aan brakke gronden eigene ziekte houdt, en min of meer

endemisch befchouwt op alle onze lage landen. Bijzon-

der werd zulks bij die lijders waargenomen , bij welke de

aderlijke bloedmasfa de overhand had, en de ontkoling

van het bloed in milt en lever vertraagd werd
, (f)

waartoe reeds de door ons opgenoemde beftanddeelen der

moeraslucht op zich zelve aanleiding geven, gelijk zulks

ook door vroegere epidemiën bewezen is , blijkens de

waarnemingen van pringle , bicker , de man , sebas-

TIAAN, HILDENBRAND en BAILLY (§) VOlgCnS Welkc dC

lijk-

en) Fricke en hachmann, /. c, — (t)THgssEN, /. c, p,48. Mul-

der en ROELANTS, Bijdr, tot de GefchUd, der in ons FaderUgeh,

hebbende ziekte in 1826, p. 5. — (§) Traite des fierr, interm.

Paris. 1845.

Q3
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lijkopeningen der in 1825 te Rome aan febr, interm. ge-

ftorvenen , meestal dezelfde refultaten hebben opgeleverd,

als die welke gedurende de epidemie van 1826, door

Prof. HENDRIKS te Groningen , en vrolijk en thijssen

te Amjierdam verrigt zijn. Overigens fchijnt het, gelijk

wij in Hoofdft. V nader ontwikkeld hebben , dat de met

koolftof bezwangerde moeraslucht , alleen daarom bijzon-

der op de milt werkt, omdat dit ingewand rijk met ader-

lijk bloed bedeeld is. Men behoeft deswegens met

THIJSSEN (*) nog tot geene fpecifieke werking van dit

miasma op de milt toevlugt te nemen , om dit verfchijn-

fel te verklaren. Beter kunnen wij ons vereenigen met

het dienaangaande geuite gevoelen van banga. (f) De

geheele uitgeftrektheid der ziekte , vooral in Vriesland

en in een gedeelte van Groningen en Overïfsfel^ zoowel

als in OosuVriesland en langs de boorden der Noord- en

Oostzee^ als hebbende bijna ten eenemale de rigting der

overdrooming van 1825, gevolgd, bewijst dus ten klaar-

de den nadeeligen invloed en de medewerking des wa-

tervloeds , hoewel de hoogere niet overftroomde klei-

gronden , evenwel in minderen graad , door de drooge

hitte, gebrek aan zuiver regen- en putwater , zoowel

als dooV de de rottige uitwafemingeh uit laagten en uit

gedroogde flooten , en foms , bij koele avonden of neveli-

ge nachten , door belemmering der huiduitwafeming voor

deze koortfen blootftonden.

() L, c, p. 125. — (t) L. c, p. 75-

IX.

i
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IX. H O O F D S T U K.

OORSPRONG DER ZIEKTE OP DE NIET OVERSTROOMDE

KLEIGRONDEN, VOORNAMELIJK GELEGEN IN DEN AARD

DES BODEMS DEZER STREKEN, EN DER WEERSGESTELD-

HEID VAN 1826.

Wij hebben in Hoofdft. I—IV aangetoond , en

uit den aard des lands en des klimaats bewezen

,

dat de vochtige lucht , en de veranderingen van luchtge-

fteldheid , zoowel als de nadeelige uitvloeifels der poe-

len , meren , droogmakerijen , veenen en kleilanden , al-

tijd in ons land eenen nadeeligen invloed op onze ge-

zondheid behouden , dat de drooge hitte zoowel op deze

lage als hooge kleigronden , vooral bij bedorven of ge-

brek aan drinkbaar water , fteeds deze nadeelen moet ver-

meerderen, en dat ons Vaderland, voor de fchrale ooste-

lijke en westelijke winden uit den Noordelijken Oceaan

bloot liggende , zoowel in zijne lagere als hoogere klei-

gronden der Provincie Groningen en Vriesland^ onder

foortgelijken zamenloop van oorzaken als in 1826 plaats

hadden , aan de reeds gemelde ziekten zal blootgefteld

blijven. Immers, indien wij den oorfprong der morbi

endemici acuti van ons Land nagaan , dan moeten wij

ons overtuigd houden, dat diQZQ morbi epidem, in deze

gewesten doorgaans bij de afwisfeling der jaargetijden ,

en bij opvolging van koude en vochtige ^ drooge en hee-

Q 4 te
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te dampkringslucht van aard veranderen ^ en hierdoor zoo-

wel als door den onderfcheiden aard des bodems gewij-

zigd worden. Uit de voornoemde algemeene oorzaken

kon dus in 1826 zoowel op de onder water gedaan heb-

bende landen , als op do niet overllroomde (treken , de

galziekte ontllaan. Hitte en derzelver afwisfeling met

koele avonden , gebrek aan zuiver water en genoegzame

groenten, bragten overal een' algemeenen aanleg tot de-

ze gal- of faburrale ziekten te weeg , die zich zelfs op

enkele plaatfen fporadisch vertoonden, niettegenllaande

dezelve op zandgrond gelegen waren.

Daarom zag men de ziekten in Groningen ook het

eerst ontdaan in het hoogere gedeelte van het Hunfingo^

kwartier , waar volflagen gebrek aan drinkbaar water was

,

en men met moeite eenig put- of brakwater konde beko-

men; welke fchaarschheid van water hier vooral plaats

had uit gebrek aan fchutfluizen , om liet op den hoogen

kleibodem terug te houden , zoodat de (lijk dezer (treken

naar het lagere middeldeel tusfchen Groningen en de

Noordzee gelegen, afvloeit, en bij aanhoudend drooge

hitte fchadelijke uitwafemingen ontwikkelt, die de gal-

ziekte veroorzaken. Daarom vertoonde zich de ziekte

het hevigst op de lage kleigronden en op die hoogere

dorpen of buurten, in welker nabijheid laagten of poelen

in rotgisting waren, zoodat zich kool- en waterltof be-

vattende moeras- en kleilucht verfpreidde. Zoo heb ik

fteeds in den uitgebreiden kring mijner praktijk veel min-

der febr. interm. waargenomen op de hoogere binnen-

dijks gelegene vette kleigronden, dan op de lagere bui-

tendijkfche , langs den IJsfel liggende , kleilanden , in wel-

ker nabijheid zich meer lage weidelanden en poelen be-

vin-
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vinden, die des zomers bij drooge hitte meer rottige uit-

wafemingen aan den dampkring mededeelen. Even al»

zulks bij de jongde epidemie plaats Iiad , fchijnt voorna-

melijk rottige kleilucht het ontftaan dier koortfen op de

in Hoofdft. V en VIII aangehaalde wijze te bevorderen.

Kleigrond beitaat grootendeels uit aluinaarde met het

kleurgevend ijzeroer , (*) gemengd met eenigen humus ,

door bemesting met verrottende zelfftandigheden aange-

bragt; zoodat de zuivere hooge kleigronden weinig fcha-

delijke uitdampingen kunnen geven, dan voor zoo ver

zich hier en daar in laagten en flooten uit opgepakte dier-

lijke en plantaardige met klei vermengde ftofFen , meer

rotgisting kan ontwikkelen en gekooid waterftofgas of

phosphorwaterftof geboren worden , welke laatfte vooral

plaats heeft bij nieuw aangefpoelde klei. Evenwel be-

vordert de klei, even als het zeewater, de verrotting.

Zij fmelt in het water en kan onder de gemaakte bepalin-

gen in rotgisting geraken ; terwijl de zandgrond of kie-

zelaarde fiechts het water in hare tusfclienruimte opneemt

,

zonder in hetzelve te fmelten, dan in zoover dezelve

met klei of humus mogt gemengd zijn. Op de hoogere

(Ireken , die meer voor doorllrooming der winden bloot-

ftaan, geeft daarenboven de ftremming der huiduitwafe-

mingen niet zelden mede aanleiding tot de ziekte. De

landman ondei vindt bijzonder deze nadeelen, en in 1826

waren koele avonden , koude en nevelige nachten , of

veendampen , die op heete heldere dagen volgden niet

zelden op zoodanige wijze fchadelijk. Alzoo zag men

op de hoogere , in Hoofdfl;. I en II opgenoemde plaat-

fen , toen de heete zon in het begin des zomers van

1826
C*) UaKENS, /. C,

Q 5
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1826 nog vele waterdeelen aan den bodem onttrok , en

de hitte door koele avonden deze uitdampingen verdikte

en ioms de iiitwafeming verhinderde , eerst als gevolgen

van fcherpe gaUlofFen, buikloop, cholera , roodvonk

,

roosachtige darmontlleking en puistachtigen huiduitflag

ontdaan ; aan welke catarrhale aandoeningen de meerdere

Iterfte onder de kinderen werd toegefchreven , welke

ziekten na den regen in Aug. , bij de daaropvolgende

verfmachtende hitte , die allengskens meer rottige moe-

ras- en kleilucht deed oplHjgen , tot galkoorts , en toen

er tegen den herfst meer regen en koelte kwam , tot

tusfchenpoozende koortfen overgingen. De buitengewo-

ne temperatuur der lucht was hier dus hoofdzakelijk als

oorzaak werkzaam , gelijk over het algemeen deze ende-

mie niet zonder de groote hitte en aanhoudende droogte,

volgens gevoelen van bevoegde deskundigen zoude ont-

daan zijn. Daar hierdoor de (taande wateren uitdroog-

den en uit dezelve nadeelige dampen ontwikkeld werden,

en daarenboven het veldgewas als in zijne kiemen ver-

fchroeid en ontijdig rijp werd, terwijl het gras op den

wortel tot dof verbrandde, en bij den mensch de dunne

vochten uitgewafemd en verteerd, en daarentegen kwade

moeraslucht opgenomen , en de inwendige fappen fcherp

werden en ontaardden , zoo kon het niet anders , of er

moest eene volksziekte geboren worden, die op onder-

fcheidene plaatfen in minder of meer hevigen graad moest

plaats hebben , naardat er geringere of gewigtigere oor-

zaken toe zamenliepen.

Bij buitengewone drooge en heete zomers daan deze

dreken veelal vooral voor tusfchenpoozende vooral ande-

rendaagfche koortfen bloot
,
gelijk de epidemiën van 1719 ,

1747,
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^747 9 57 y 6i , 72 en 76 bevestigd hebben. Op deze

gewesten past dus het geene pringle, van Staatvlaan-,

deren zegt: „ Hoe koeler faizoen, boe hooger en zan-

„ diger de gronden zijn, des te meer zijn de koortfen

„ zachtaardig en remitterende met weinige intermitt, al-

„ thans min kwaadaardig , en bij ongezonde zomers

„ zijn het dubbelde anderendaagfche of derdendaagfche

„ en zelfs febr. putr. en ardentes^'' Dat de kleilanden

hier zoowel als in Oost-Vriesland bijna alle aange-

daan werden , terwijl de zandgronden vrij bleven

;

daarvan fchijnt de reden daarin gelegen, dat de mod-

derige vette kleilaagten en Ilooten fpoedig in rotgis-

ting geraken, terwijl de zandgronden meer inzuigen dan

uitwafemen ; hetgeen echter van de lage broeklanden in

Groningen , Vriesland en Overijsfel niet kan gezegd wor-

den, daar deze, hoewel uit gemengde veen- en zandaar-

de beltaande, wel degelijk door de ziekte werden aange-

daan, gelijk in Hoofdll. I, Il en Ili opgegeven is.

En vermits de uitgebreide door ophooping van zeedijk

ontftane voorlanden in de Marne en benoorden Gronin^

gen , als ook omltrecks Delfzijl en tegen de Oldamb*

ten langs den Dollart , zonder overftrooming bij gewo-

nen wijkenden vloed vele fchadelijke uitdampingen ver-

wekken , gelijk dit ook bij langdurige zomerhitte en

droogte plaats heeft in den Noord- en Bildpolder ^ zoo

kon hieruit mede de oorfprong der ziekte op de hoogere

kleigronden verklaard worden , te meer daar deze gron-

den , hoewel van overftrooming vrij gebleven.^ doorgaans

flechts weinige voeten boven de oppervlakte der zee en

der binnenwateren gelegen zijn , zoodat er des zomers

hier en daar vele planten en infekten verrotten.

Juist
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Juist zegt dus gout: () ^ Loei eleyatiores qui per

„ hyemem nullis obruuntur aquis oh vicinitatem eadem

„ gaudent atmosphcera ^ et iisdem morhis obnoxii funt

y, eo magis cum nullihi tam elevata fit provincia , ut

^ non depresfa dici mereatur.''^ — Het water dus over

het algemeen ook niet diep onder de oppervlakte des bo-

dems blijvende , wafemt de vochtigheid des zomers door

fpleten uit den kleigrond, en vervult de lucht, vooral

daar , waar flijkophoopingen aanwezig zijn, met gekooid

en ammoniak bevattende waterftoflucht , zelfs op plaatfen

waar geen water te zien is. Dit had in 1826 bijzonder

plaats in de provincie Groningen , in het laagfte middel-

deel , tusfchen de ftad en de boorden der Noordzee ge-

legen , waar intusfchen geene overllrooming had plaats

gehad. Indien men dus in de putten keek en het water

er minder of meer diep , onder den grond vond , zoo

zoude men misfchien de betrekkelijke ziekte-gefleldheid

der plaatfen daaruit eenigzins kunnen ramen.

Daar voorts de zomer van 18126 niet alleen door hitte

en droogte over dag aanleiding gaf aan uitwafeming van

dunne vochten uit het bloed en dus aan verdikking van

inwendige maag-, darm- en galfappen, maar tevens op-

merkelijk was door fchrale noord-ooste en zuidooste win-

den , die des avonds en 's nachts , gepaard met fchadelij-

ke miasmata en nevels of veendampen , de uitwafeming

ftremden en de verdikte of fcherpgemaakte uitwafeming

ftoffen naar het darmkanaal terugdreven , zoo moest dit

voornamelijk oorzaak der ziekte worden op de hoogere

niet overltroomde kleigronden , zoowel als langs de wad-

den

() £. r., p. jo.
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den en opene kusten , waar afwisfelende zee- en landwin-

den zonder tegenlland doorwaaijen , en de avondlucht dik-

wijls koud en guur op het over dag verhitte ligchaam

valt. Intusfchen was deze vernieuwing der lucht, door

verfrisfchende zeewinden , voor de gezondheid over het

algemeen heilzamer dan de meer ftilftaande dampkring

boven de lagere moerasfige gronden , waar dezelve meer

met miasmata bezwangerd bleef en dus in 1826 kwaad-

aardige koortfen verwekte. Daarom ondervond de Mar-

ne en de langs de Noordzee liggende plaatfen in de Pro-

vincie Groningen^ zoowel als de vijf hoogere grietenijen

van Friesland^ gelijk wij in Hoofdfi:. I en II opgegeven

hebben minder ziekte dan de gemelde lagere flreken.

Met regt ried dus de Kommisfie van Geneesk. Toevoor-

zigt te Groningen zoo zeer het vermijden der avond-

lucht tot afwering der ziekte aan , (*) daar koude avon-

den , de miasmata verdikkende , daardoor dubbeld nadee-

lig werken , gelijk de fchrandere thijssen dit omftreeks

Amjlerdam en op de lagere dorpen van Holland ook wil

in acht genomen hebben; te meer daar de thermom. in

den nazomer van 1826 na den middag veeltijds van 70®

tot 900 teekende , en tegen den nacht foms tot 40** en

50° daalde, hetwelk vooral nadeelig was voor geringe

landlieden, die over dag werkzaam , verhit en bezweet

geweest zijnde , des nachts goede togtvrije woningen

dierven of boven vochtige kelders fliepen, zijnde daaren-

boven de morgen- en avondlucht kouder op het land ,

dan in luwe en beflotene fleden. Juist zegt dus sanc-

TORius : (f) „ in coenofo aëre prohibetur perfpiratio
,

fibra

(*) StaatS'Cour,, 26 Aug. i8a6. — (t) Med* Stat, Sect* II,

aph. 8.
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„ fibrie laxantur»'* Op de hoogere of langs de boorden

der zee gelegen ftreken was dus eene catharrale oorzaak

niet te miskennen , gelijk men meermalen tijdens de

nachtevening van lente en herfst zoodanige epidemiën in

ons Land heeft waargenomen , bhjkens de catarrh. epi-

demie van 1557 door forestus (*) befchreven, zoowel

als de waarnemingen , welke men ven 1772 over de toen

heerfchende /(?^r. catarrh. en dyfenterie geboekt vindt
, (f >

gelijk ook blijkt uit de zinkingkoorts , in den zomer van

1782, betrekkelijk Amjierdam ^ door michell, (§) en

aangaande Haarlejn door de Stads-Doctoren aldaar be-

fchreven. Juist zegt dus hippocrates: (^) „ Volks-

„ ziekten of epidemiën , die zich over een gewest alge-

„ meen uitflrekken, hebben hunne oorzaak in iets, dat

^ meest algemeen is of allen aandoet , en dus in hetgene

„ wij in- en uitademen, of in de lucht en het weer."

Meermalen heeft de ondervinding in ons land geleerd

,

dat de in Holland^ Zeeland en Vriesland^ uit catarrhale

oorzaken ontfpruitende herftskoortfen, na ongezonde droo-

ge en heete zomers , een' aflatenden , fomtijds zuiver tus-

fchenpoozenden loop aannemen ; waarom sylvius (**)

reeds juist aanmerkte , „ dat men ook intermht. koort-

„ fen waarneemt , die men zinkingachtig noemen kan ,

„ uit hoofde ^ dat de zinking niet alleen op de longen ,

„ maar ook op andere deelen valt , en met den afloop

„ des kcortsaanvals tevens ophoudt." Menigvuldige ver-

anderingen van weêrsgefteldheid maken de zinkingziekten

in

. (^•) L. c, Ohf. Hb. 4, p. 154. — (t) Corr. Societ.^ 4 ft. —
(§) FaderL Leturoef,, IV D. — (<>) De Nat. Hom,, cap. 4. —
(:**) Lib. I , prax» , p. 30.



( 255 )

in ons land algemeen , en veroorzaken , dat de zinking-

koortfen zich in deze ilreken gewoonlijk meer door ecne

fpoedig toenemende verzwakking onderfcheiden , dan in

Frankrijk en andere minder vochtige en lage gewesten.

Overigens kunnen verkeerdheden in den leefregel , vooral

misbruik van verflappende laaiiwe dranken tot deze ont-

wikkeling der zinkingziekten meer vatbaarheid geven

,

zoo als wij zulks in Hoofdfl:. Xl nader aangetoond heb-

ben (*> In den lateren herfst verandert het vochtige

koude weer het ziektekarakter aanmerkelijk, zoodat vele,

door tusfchenpoozende koorts verzwakte lijders alsdan

door eene flepende koorts , die dagelijks, om den anderen

dag 5 of op onbepaalde dagen terugkeert, worden aange-

tast. Bij deze verandering van typus gaat de koorts foms

met verkoudheid, hoest, of zenuwtoevallen gepaard,

waaruit niet zelden flepende zenuwkoortfen , ontftekin-

gen , verhardingen , waterzucht of kwaadfappigheid ont-

ftaan. Heerscht de koorts epdemisch^ dan wordt de-

zelve door deze zinkingachtige luchtgefteldheid gewoon-

lijk heviger en meer aanhoudend , tot dat eindelijk

het invallen eener drooge koude niet zelden krachtiger

hulp aanbrengt, dan de beste kina- of taalmiddelen.

Houdt winterkoude en heldere vorst lang genoeg aan ,

om de door een langdurig lijden verzwakte zieken tegen

het aanftaande veranderlijke voorjaarsweer beftand te ma-

ken , dan zijn er weinig recidiven te vreezen. Heeft

daarentegen deze gunftige omftandigheid des winters niet

plaats , dan blijven de ligchamen zwak ^ (lorten in het

voor-

(*) Conf. }. p. MicHELL, Verh, over de oorz» en gen, der fcbr.

catarrli., p. ^'7,feqq,
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voorjaar ligt weder in, en bezwijken onder deze inftor-

tingen , of onder gebreken van een of ander edel werk-

tuig , dat door de langdurigheid der ziekte te veel gele-

den had. Gelijk dit door sylvius (*) reeds waargenomen

werd, heeft ook de jongde epidemie in ons land daarvan

te vele blijken gegeven , om zulks te mogen betwijfelen.

Wij hebben deze waarheid in Hoofdlt. III en IV door

meerdere waarnemingen geftaafd.

De ziekte van 1826 was dus in alle opgemelde (Ireken

endemisch , of van alle plaatfelijke oorzaken afliankelijk

,

en in hun karakter niet onderfcheiden van de vroegere

door ons aangehaalde epidemiën , dan alleen wegens der-

zelver hevigheid, door een' zamenloop van ongunflige

omftandigheid ontftaan. De oorzaak der ziekte door

belemmerde uitwafeming bevestigde zich ook van achteren

daaruit , dat de herftelling dezer ontlasting meestal een

heilzaam verfchijnfel opleverde, zoodat lijders, die onder

de behandeling in een algemeen zweet geraakten, dikwijls

het gelukkigfte herftelden, en van recidiven en water-

zucht bevrijd bleven, hetwelk te zekerder plaats had,

indien vroeger toegediende bederfwerende afvoerende mid*

delen door ontlasting van bedorvene darm doffen , en door

ontfpanning 5 heilzaam hadden medegewerkt.

Ten noorden van Groningen in het Hunfingo-kw2iXtiQ.v

aan de andere zijde van het Rietdiep , onder Zuindijk

"tot Delfzijl toe , wordt het voorland door den aangroei

van het krabbekwaad (^falicornia) en andere zeegewas-

fen , zoowel als door ophooping van flijk vermeerderd,

zoodat deze met infekten rijk bedeelde doffen , bij wij-

ken-

(*) Prax» med^ , Tract. X.
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kenden vloed op deze landen blijven hangen , en bij aan-

houdende hitte , zonder verfrisfchende regens , verrotten

en de lucht met een fchadelijk miasma vervullen, hetwelk

nog toeneemt door de verrotting van het wier, dat op Wie-

ringen en het oude Flie groeit , in het najaar van zijnen

wortel los fchiet , bij zekere winden op de oppervlakte

der zee drijft , daarna zinkt , en eindelijk door rotgisting

drijvende en met infekten opgevuld geworden, bij weste-

lijke winden naar de wadden overgedreven wordt» In

Zeeland zijn wel eenige dezer oorzaken aanwezig , maar

het land is hier en daar hooger, zoodat er meer bewe-

ging in den dampkring is, waardoor de koortfen minder

een' kwaden aard aannemen. Aan de noordzijde, tus-

fchen Overflacqué en Goeder6e is de evenredigheid ge-

noegzaam dezelfde als in Vriesland, In Noord-Holland

is de val van water gering, zoodat er weinig ophooping

van zeedijk plaats hebben kan.

Langs di kusten was daarom de koorts in 1826 daar

het hevigst, waar het verval van water het grootfte is,

zoodat er bij laag water meer (lijk opgehoopt blijft , ge-

lijk te Delfzijl, De ftad Groningen , hoewel niet over-

ftroomd met zeewater, (lond echter, door opftuwing

van het Kietdiep ^ in het lage deel onder water en on-

dervond in 1826 de nadeelen der uitwafemingen van het

Boterdiep , van hare ftilftaande wateren , van haren lage-

ren kleibodem , alsmede van de riolen en fekreetbakken.

Volgens TOEL en pöpken moest de hevigheid der ziekte

te Emden en Jeyer vooral mede aan de uitwafemingen

van (lilltaande grachten toegefchreven worden.

De ziekte ontwikkelde zich dus oorfpronkehjk uit de

algemeene oorzaken , zoowel op de overftroomde als op

R de
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de niet onder water geftaan hebbende kleigronden; en

alzoo kon de epidemie weldra een groot aantal nienfchen

aandoen , die geene gemeenfchap onderling gehad had-

den , zoodat hier aanvankelijk aan geene mededeeling van

fmetltof te denken was. Op deze wijze verfpreidde zich

de ziekte in eenige dagen over geheele (treken van het

platte land in Friesland^ Groningen en Oost-Friesland^

Aanvankelijk ftond zij dus gelijk niet de gewone najaars-

koortfen, die bij buitengewoon heete en drooge zomers

op deze kleigronden heerfchen , en die , even als alle

febr» intermit, , door de meeste geneeskundigen voor

niet befmettelijk gehouden worden.

X. H O O F D S T U K.

ONDERZOEK IN HOEVERRE DE- ZIEKTE BESMETTELIJK

EN DOOR BESMETTING ÜÏT LAGERE NAAR HOOGERE

GRONDEN OVERGEBRAGT GEWORDEN KON ZIJN.

Indien wij intusfchen met Prof. thuessink en anderen

hier en daar fporen van befmetting raeenen te kunnen

ontdekken , zoo nemen wij het woord contagium in een'

beperkten zin , en bedoelen geenszins eene eigenaardige

fmetftof door de lucht , als bij pokken , mazelen en rood-

vonk , maar eene befmettelijk uitvvafeming en uitademing

of bedorvene lucht , door drekltoffen , als de oorzaak

der voortplanting en verbreiding der ziekte, zoodat men

al



alleen door de nabijheid der lijders en derzelver bedorve-

nen ligchamelijken atmosphcer kon aangedaan worden.

Dit contagium werkt dus flechts plaatfelijk, gelijk het

terrestrifchc miasma^ dat uit moerasfen en ftaande wa^

teren opftijgt , alleen diegenen aandoet , die zich in der-

zelver nabijheid bevinden. Zoodanige bedorven zieken-

lucht 5 veel gekooid waterftofgas bevattende , bezwangert

dus den plaatfelijken dampkring daarmede , op dezelfde

wijze als zulks door de moeraslucht , offchoon in ruime-

re mate , plaats heeft. Op deze wijze komt het ons

waarfchijnKjk voor, dat de ongunftige algemeene lucht-

gefteldheid de ligchamen tot de ziekte voorbefchikt ge-

maakt en dat de fmetftof, door dienstboden en oppasfers

uit lagere ftraten overgebragt, aan de ontwikkeling der-

zelve op het hoogere gedeelte van de ftad Groningen

aanleiding gegeven hebbe. Bij weigegoede lieden ^ die

door de gewone min kwaadaardige najaarskoortfen aange-

tast zijn, en waar de lijders in ruime vooral bovenver-

trekken zindelijk liggen, en de reinheid bij het verfchoo-

nen , en zuiverheid bij het opruimen der drekfloiFen in

acht genomen en het inademen der ziekenlucht vermeden

wordt, vreezen wij geene befmetting, maar bij opeenge-

pakte lijders in hospitalen, enge woningen en flaapplaat-

fen , waar de zieken door de huid weder vele fchadelijke

uitwafemingen van uitgeworpene flofFen kunnen opnemen,

vooral bij het onzindelijk en armoedig gemeen, kan de

ziekte heviger en befmettelijk worden. Immers is het

niet onwaarfchijnlijk , dat deze koortfen uit haren typus

internis in febr, cont. mal, overgaande en als ware het

den oorfpronkelijken fjphus daarltellende , ook , even als

deze fmetüof kunnen uitbroeijen, gelijk het ons fteeds

R 2 voor-
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voorgekomen is, dat zulks met de meeste catarrh, biU

en fahurrale koortfen kan plaats hebben , wanneer zij

een typheus of kwaadaardig karakter aannemen. Dit

ftrijdt geenszins met het algemeen gevoelen , dat de

gewone najaarskoortfen in ons klimaat , over het geheel

,

geen contagium ontwikkelen. Tijdens de laatfte epidemie

zag ik dit bevestigd, daar ik op zandgronden eenige lij-

ders behandelde , die uit de moerasftreken van Holland ,

de ziekte hadden medegebragt, zonder dat dezelve op an-

deren werd overgeplant. Soortgelijke waarneming deelt

ons de hofarts toel uit Oost-Vriesland mede. Uitbrei-

ding door befmetting boude ik daarom alleen dan mo-

gelijk 5 wanneer de koorts niet zoo zeer als intermit, ,

maar als contin, rem, typhofa plaats had, gelijk dit

dikwijls niet alleen te Groningen , maar ook te Sneek ,

Leeuwarden en elders plaats vond. () Zelf zag ik dit

alzoo gebeuren , hij eene oorfpronkelijke febr, interm.

welke door toenemende kwaadaardigheid in contin, rem,

typhos, overging. Ik behandelde namelijk op eene niet

overftroomde kleiftreek , die binnendijks , op eenen lagen

bodem gelegen is , een' jongeling aan febr. interm. tert.

fahur, bedlegerig, welker aanvallen door vervroeging

in typum quotidian. en daarna tot typheiifen aard overgin-

gen. Aanvankelijk fcheen mij de ziekte geenszins be-

fmettelijk, doch door hare karakterverwisfeling bleek zij

fpoedig zulks te worden, immers toen dezelve in typhus

overgegaan was , werd des lijders zuster en fpoedig daar-

op

(j^ THüESSINK, bakker, /. C. JOltRITSMA, /. C. , p. 29, feqq»

ViTRiNOA couLON^ Etn woord aan de jongere Vrtefche Genees»

kunJ» over de behand, der epid» in 1Z26.
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op ook de moeder aangetast, die beide onder laatstge-

melde. ziekte bezweken. De vader, die weinige dagen

later aangedaan werd en herftelde, werd meermalen be-

zocht door eene, twee uren van hem afwonende, dochter ,

die kort daarna door dezelfde ziekte werd aangetast, en

dezelve aan eene derde zuster overplantte, die wederom

de befmetting onder haar huisgezin bragt , zoodat haar

man en twee kinderen lang aan dezelfde ziekte bleven

fukkelen, doch langzaam herftelden. Hier was dus de

overgang door contagium ten duidelijkfte bewezen. Dat

Dr. THijssEN, FRicKE TOEL en anderen geene befmet-

ting waarnamen , mag welligt daaraan toegefchreven wor-

den, dat de ziekte te Amjlerdam en elders meer zui-

ver tusfchenpoozend, foms wt\ doox apoplectisch fopo^
reufe toevallen doodelijk, doch minder typhetis voor-

kwam dan in Groningen en Friesland, In het ambt

Kitzébüttel ^ waar de koortfen, gedurende de zomerhitte

typheus waren, en door hachmann met jlimuL antisp.

en ac miner» en ather dulcif gelukkigst behandeld wer-

den, zal de befmetting waarfchijnlijk ook wel mede ge-

werkt hebben, om er de fterfte zoo groot te maken,

zijnde er de ziekte weder merkelijk verminderd, toen de

koortfen bij meerdere koude den intermitt typus aanna-

men. Te Groningen fcheen zich de ziekte van zieken

op gezonden onder de huisgezinnen , en uit deze door

naastbeftaanden of oppasfers verder voort te planten , en

uit de lagere buurten naar de hoogere ftraten te verfprei-

den. Zonder befmettelijkheid fchijnt het Profr. thues-

siNK niet verklaarbaar, waarom de ziekte zich in deze

ftad op den hoogeren zandgrond het hevigst openbaarde

,

op dien tijd des najaars, toen de hitte reeds in koeler en

R 3 voch-
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vochtiger weer was overgegaan , zoodat er weinig ont-

wikkeling van miasma uit de laagten en ftaande wateren

meer plaats had , en er overvloed aan put- en regenwater

aanwezig was. En offchoon de artfen wel zorgden , om

niet te veel boven den adem der kranken te naderen , of

zich te veel aan de uitwafeming der lijders of aan die

der drekflofFen bloot te (lellen , zoo zag men nogtans

niet zelden jeugdige geneesheeren door de ziekte aange-

tast , zoo zelfs 5 dat fommigen nog lang aan koortfen

bleven fukkelen, nadat zij reeds lang naar eigen haardfte-

den waren teruggekeerd. De Geneeskundige Kommisfie

te Groningen verwierp de mogelijkheid der befmetting

daarom ook geenszins onvoorwaardelijk. Immers werd

er, op aanzoek derzelve, door de regering der flad, een

etablisfement ingerigt tot opneming van zieken uit gerin-

ge (landen , overtuigd , dat minvermogende ingezetenen

eene befmettelijke ziekte zouden kunnen krijgen, of door

het aanwezen van te veel zieken in één huis, befmetting

zouden kunnen veroorzaken. De ziekte duurde zelfs tot

in den winter voort met behoud van het karakter der

befmettelijke koortfen , gelijk zulks , bij fommige vroe-

gere epidemiën, had plaats gehad, voornamelijk bij de

epidemie der droogmakerijen van 1658 door büchner ,

bij die van 1669 door fanois, die van 1741 door kloek-

hop , bij die van 1741 door de man befchreven , alsook

bij die van 1779 te Groningen^ Lemmer en Kampen^

door SEBASTiAAN aangehaald en voor befmettelijk gehou-

den. Gelijk dus de volksziekte van 1826 in aard aan de

vroegere gelijkfoortig was , zoo kan dezelve in uitwerkfe-

len even zoo zeer met dezelve overeenkomdig geweest

zijn. Offchoon nu Prof. thuessink met wijlen den

ver-
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verdienftelijken bakker, (*) omti'ëftt het contagium der

ziekte, in gevoelen verfchilt, en de laatfte de koorts éaï^'

vankelijk als niet befmettelijk befchouwt , ftemt hij even-

wel toe 5 dat dezelve door ophooping van zieken , als

bedervende de lucht , wezenlijk befmettelijk worden kan.

Wij kunnen zulks ftaven door deszelfs eigene woordea:

„ de luchtfmet alzoo vermeerderd wordende , verandert de

„ natuur der ziekte en wordt befmettelijk." Indien wij al-

zoo het ontftaan van fmetftof 5 bij het overgaan &qv febK

interm» tot cont, rem» typhof. mogen vooronderftellén ,

dan wordt daaruit tevens de mogelijkheid geboren , dat

de ziekte zich foms uit de overftroomde naar de niet oft-

der water geftaan hebbende kleigronden konde verfprei-

den 5 ofTchoon overigens de algemeene oorzaken genoeg-

zaam waren , om hier de koortfen te doen ontftaan , ge-

lijk wij in Hoofdft. IX nader aangewezen hebben.

Overigens heeft zich Dr. sasse , ten opzigte der be-

fmettelijkheid , ook met het gevoelen van Prof. thues-

siNK vereenigd. Ct)

XI. HOOFDSTUK.
MEERDERE OORZAKEN OP VERKEERDHEDEN IN DEN LEEF-

REGEL , WELKE VOORBESCHIKTHEID OF MEERDERE

VATBAARHEID VOOR DE GALZIEKTE BIJ DE BEWONERS

VAN VRIESLAND EN GRONINGEN TE WEEG BRENGEN.

Indien wij eindelijk alle reeds gemelde ziekteoorzaken

onderling vergelijken , dan wordt het blijkbaar , dat al-

leen

(•) L. c, bl. 36, feqq, — Ct) H. T. A. sasse, Ged. over de

nau en beh, der ziekte^ welke van 1826—1828 te Gron, geh, heeft,

R4
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leen derzelver zamenloop in ftaat was , om in het organisch

levend menfchelijk ligchaam eenen toeftand voor te berei-

den , die tot de volksziekte kon overgaan. Land- , wa-

ter-, lucht- en weêrsgefteldheid moeten, in verband met

's menfchen levenswijze , daartoe zamenwerken. Daarom

zegt HiPPocRATES : () ^ Morbi oriuntur turn ex victus

Yt ratione turn ex aère cujus infpiratione viyimusJ** Be-

halven de reeds gemelde oorzaken , droegen dus ook alge-

meene dwalingen omtrent de noodige gezondheidsregelen,

of verkeerdheden in leefregel aangaande fpijs en drank

,

zoowel als betrekkelijk de kleeding , bij , om de ligcha-

men voor die koortfen meer vatbaar te maken , daar alle

deze oorzaken zamenwerkten , om ziekten voort te bren-

gen uit fibr, dehilis ^ torpor foUdi ylvi iners gluten et

fpisfetudo humorum imprimis bilis.-

Hoewel ons Vaderland, door zijne natuurlijke ligging,

vruchtbaren grond , welige weidelanden en gelegenheid

aan zee , goeden voorraad van groenten , vleesch en

visch bezit, zoo is het er over het geheel nog ver van

daan , dat de inwoners van Groningen en Vriesland daar-

van een behoorlijk gebruik zouden maken. Integendeel

ontbreken er in die (treken , bij vele (leden en dorpen ,

genoegzame moestuinen , zoodat men er zich nog van te

veel meelkost , grutten en peulvruchten bedient. Men
moest dus altijd , zoo fpoedig mogelijk , de door over-

ftroomingen vernielde vruchtboomen , zoowel als de teel-

landen en tuinen weder zoeken te herdellen en bebou-

wen. Immers, hoewel de Groningers en Vriezen matig

zijn in het eten, maakt er vooral de gemeene man ge-

bruik van eenen vetten pot , en veel lijmig en flijmig

voed-
en; Dtf *at. hom, Sect. 3,
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voedfel (yiscida et glutinofa) , die aanleiding geven tot

verdikking der vochten , taaije chyl , traagheid der levens-

geesten, (lechte fpijsvertering, opzwelling der milt en

lever, met ophooping in de haarachtige buisjes en be-

lemmerde huiduitvvafeming. De voornaamfte fpijzen der

Groningers en Vriezen zijn graauwe en andere erwten ,

boonen, boekweiten-gort, gepelde garst, meel- en grut-

voedfel en koeken. De paardeboonen zijn er veel in

zwang en worden bij geringe lieden msestal dagelijks met

eenig vet genuttigd , of met bier en firoop , of ook met

melk of karnemelk gebruikt. De fuipenbrij , potmarge ,

potltroop en pannekoek, die bij vele burgers met ge-

fmoltene boter en firoop genuttigd worden, zijn bekend,

zijnde de Vriezen liefhebbers van zoet en koek. Hoe-

wel de gegoede lieden ook veel versch vleesch en visch

opdisfchen, wordt er onder de burgerklasfe meest ge-^

rookt- en pekelvleesch en fpek , alsook zoute en ftok-

visch gebruikt. (*) Tot drooge fpijs dient rog- en tar-

webrood, befchuit, met boter en kaas, welke laatfte

een lijmig flecht voedfel oplevert.

Groenten , waaraan zij , bij ongezonde jaargetijden , de

meeste behoefte hebben, worden er te weinig gegeten,

uitgezonderd wortels , rapen , aardappels en kool met

eenige weinige andere bladgroenten , terwijl men in het

najaar veeltijds peren en appels , met firoop gedoofd

,

bezigt. De drank der vermaarde oude Vriezen, het bier

wordt minder gebruikt en de boeren drinken meest kar-

nemelk of fuip, koffij en driemaal daags thee. Brande-

wijn en jenever worden hier zoowel als in de overige ge-

wes-

C*) Knoop, /. c. Coüt, /. c,, bl, 9. Van doeveren, /. c.

R5
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westen van ons Land evenzeer te veel. geltookt , als ge-

bruikt, als kunnende geenszins d^ nadeelen van laauwe

flurpdranken vergoeden.

Alle deze verkeerdheden geven aanleiding , om de on-

derbuiksingewanden voor de ontwikkeling der ziekte [vat-

baar te maken; weswegens sennert juist zegt: (*)

„ Ltem nocet acr crasfus et qui est circa paludts et

„ ftagna , cibi eraft et faculenti. — Jqua potus et

5, '^racipue post pastum et lahorem nimium , imprimis

„ impuriz vel valde frigida, ; ehrietas et crapula , ani-

„ mi etiam pathemata imprimis timor et moestitia con-

„ tinuata,'*^ — Zoowel het drinken van koud water als

het nemen van fterke dranken , is dus bij groote hitte

,

voor verhitte of bezvveete ligehamen, nadeelig , en het

Is waarfchijnlijk , dat beide deze oorzaken bij den ge-

meenen arbeidsman en landbouwer veel tot vermenigvul-

diging der ziekten zullen hebben bijgedragen. De aan-

zienlijken houden meer orde in hunne maaltijden, gebrui-

ken een heilzaam glas bier of wijn, bezitten meer goed

water en worden zoo doende, in geringere mate, door

de landziekten aangetast. Het gebruik van fpijzen van

haut gout , met kruidenrijke toebereidfelen , zijn , des

zomers , vooral onder dtzo. klasfe, nog nadeelig in zwang.

In de laagfte gedeelten dezer gewesten en der fteden is

het water gewoonlijk flechter en te nadeeliger , omdat de

bewoners der arme achterbuurten geene regenbakken be-

zitten. Daarom zeggen van den bosch en bicker, dat,

tot voorbehoeding of ftuiting der ziekten in de droog-

ma-

(*) Lib. UI,, p. 4, cap. 2. Deusinger, Uher dh entr. de milz.

p. 3Ö.
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makerijen, niets nuttiger bevonden is», dan het fpoedig

bezorgen van goed regenwater. Zoo verhaalt de laatfte

:

dat deze koorts in een boerenhuis bleef aanhouden

,

niettegenltaande alle middelen aangewend werden , en

niet ophield , Voor dat men het huisgezin van goed re-

genwater had kunnen voorzien. Men kan dus in zooda-

nige (treken de regenbakken nimmer te veel aanprijzen.

En zoo men de torenduiven affchafte, zoude dien van

de kerkdaken het regenwater in ruime bakken kunnen

verzamelen, en dezelve van pompen ten gemeenen ge-

bruike kunnen voorzien. Zal dus de zomer, omdat de

natuur alsdan de beste voedfels oplevert, het gezondfte

jaargetijde zijn , dan behoort men daarvan ook een goed

gebruik te maken , en vooral bij heete drooge zomers

veel ligt ontfpannend verfrisfchend voedfel, groenten en

ooft te gebruiken > en niet liever goede weilanden voor

het vee , dan goede moestuinen voor zich zelve te heb-

ben. De falade is 's avonds gezonder dan de llurpdran-

ken met boterhammen. De pekelharing en ansjovis

met uijen is dienftiger dan fcharren of hardgerookte bok-

kings. Behalve de^e zijn alle zuurachtige en antifcorbu-

tifche groenten hier dienftig, als de zuring, latuw,

andijvie , fpinafie , kervel , pieterfelie en waterkers , die

alle tegen fcheurbuik en faburrale koortfen nuttig zijn.

Het drinken van bedorven water, gebrek aan groenten,

zoowel als het maagbedervend rooken en kaauwen van

tabak , waaraan de kustbewoners en matrozen doorgaans

verflaafd zijn , heeft het grootfte vermogen tot voort-

brenging van fcheurbuik, Schaarschheid van verfche

groenten , het g'ebruik van verlegen koren , van rottige

kaas en bedorven visch, werd, tijdens de belegering van

I Bre-
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Breda ^ met regt, door van de mye () voor de oor-

zaak gehouden van de hevigheid der fcheiirbuik , die

zich toen bij de ziekten der belegerden vertoonde. Dat

zich bij de meeste der door ons aangehaalde epidemiën

ook worm-complicatiën openbaarden, is grootendeels aan

deze zelfde oorzaken toe te fchrijven. De epidemifche

ziekten, door kloekhof, degner, van den bosch en

DE MAN befchreven , bevestigen , nevens de jongde epi-

demie, deze waarheid. Het fpek dient met omzigtigheid

gebruikt te worden, daar sanctorius reeds heeft waar-

genomen , dat het de ongevoelige uitwafeming vertraagt

,

terwijl PRINGLE het er daarvoor houdt, dat het»fpoedi-

ger tot rotting overgaat dan ander vleesch , vooral wan-

neer het eene garstigheid of aanvankelijk bederf heeft

aangenomen , in welk geval het bij geringe (tanden tot

de galziekte aanleiding geeft. Hieruit laat zich ook ge-

makkelijk afleiden , hoe zich uit deze zaden de landziekte

veeltijds onder de uit Westphalen naar Holland overko-

mende arbeidslieden veelvuldig ontwikkelt ; zijnde de

vatbaarheid dezer lieden voor onze landziekten duidelijk

verklaard door onzen landgenoot bicker (f). Hoeveel

voorts door warmte bedorven vleesch en visch tot voort-

brenging van kwaadaardige koortfen vermogen, daarvan

vindt men eene reeks van voorbeelden bij onderfcheidene

fchrijvers aangehaald. (§) Alle deze dwalingen in dieet

ver-

(*) Le morh, popul, Bredan. A^, 1627. -- (t) Ferhand. over de

ziekte der droogmak. in de Verh, van het Bat* Gen, te Rotterd.

IX D. — (§D JuL. rjESAR, Le hel, civiL, lib. II. — Flav. jose-

PHUs, lib. VIII, cap. 26. AVENZOAR, lib. III, tract. 3, cap. 4.

FoRssTus, lib. .VI « obf. 26 et 29. Thom. erast. epist., Med. 7.
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verzwakken het ligchaam en maken het meer vatbaar

voor catarrhale ziekten , of geven door bederf der voch-

ten aan flijm- en galziekten en aan tusfchenpoozende

koortfen aanleiding , gelijk zulks door michel (*) , en

betrekkelijk de algemeenheid der zenuwkwalen in ons

land door bicker duidelijk aangewezen is. Ligt voed-

fel , veel groenten en vruchten , matig versch vleesch ,

weinig gebak en drooge peulvruchten of grutten, matig

dun bier , goed water met of zonder wijn , leveren de

beste voorbehoedingsmiddelen tegen deze ziekten op.

Met het gebruik van het zoete kluinbier , dat des zomers

dikwijls buikpijn en diarrhea verwekt, moet men intus-

fchen zeer omzigtig zijn. Zwaren arbeid verrigtende lie-

den doen intusfchen wel , om altijd eerst wat vasten kost

of karnemelkspap te eten, eer zij zich naar hun akker-

werk begeven, ten einde tegen vochtige uitwafemingen

meer beftand en gehard te zijn. Des winters zijn ont-

fpannende voedfels en melkfpijzen nuttiger, om de lon-

gen tegen den prikkel der fcherpe winden te befchermen.

De jenever is alsdan ook nadeelig, omdat hierdoor de

vochten meer opdroogen en hoest of ontfleking te weeg

gebragt kan worden. Wat de kleeding aangaat , volgen

de landlieden te veel de ftedelingen na , door het afleg-

gen van pij , baai , fergie en grein , en door de verwisfe-

ling van de laatfte met chitfen en katoentjes. Ook ftellen

zij zich te veel aan (loornisfen der huiduitwafeming

bloot , door niet terdond , na verrigten arbeid , dadelijk

hunne bovenkleeding aan te trekken , of zich , bezweet

zijn-

() Gen, Ferh, over de fehr* Catarrh, 1785, bl. ios%feqq*
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zijnde, aan togtlucht bloot te ftellen. Om zware infpan-

ningen te verrigten, dient men allengskens op te klim-

men en met ligtere bewegingen of werkzaamheden te ein-

digen , ten einde niet in fterk zweet uit te fcheiden.

Hebben wij alzoo door dit ons onderzoek een' zamen-

lóop van oorzaken voor de jongfre volksziekte in ons

land mogen ontdekken; het beloop dier ziekte heeft ons

tevens de waarheid der fpreuk van den onfterfelijken

CATS herinnerd:

Laj7ge fiecken in den kerft ,

Soo men daer niet af en fterft.
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VERHANDELING
TER BEANTWOORDING DER

V R A G E:

« Daar in de heerschetide ziekte van i8a6 door de ge^

« neeskundigen , op verschillende plaatsen , van het qui-

a nine-zout zeer verschillend gebruik gemaakt is ^ niet

« alleen^ wanneer de koorts was zuiver afgaande tus-

« schenpoozende^ maar ook ^ wanneer dezelve was re-

« mitterendj/tf zelfs aanhoudend, zoo wordt verlangd:

u dat uit de vergelijking van wél beschrevene waarne^

a mingen^ of uit verkregene berigten of ondervindingen

^

a waarop genoegzaam te vertrouwen is ^ worde opge-

« maakt en aangewezen, in welke verschillende graden

a en tijdperken dezer ziekte het quinine-zout 5 bij' on'

« dervinding y gebleken is algemeen nuttig ie zijn ge-

» weest^ in welke daarentegen overtollig ^ en in welke

« schadelij'k ^ het zij bij het stuiten der koorts of in de

« gevalgenV^
DOOR

S. J. G A L A M A,
Doctor in de Genees-^ en Verloskunde , Eilands-Doctor

op Texel.

Aan wien in de algemeene Jaarlijkfche Vergadering van

de Hollandfche Maatfchappij der Wetenfchappen te

Haarlem, den 22 Mei 1830, de gouden Eerprijs en

de premie van 150 guldens zijn toegewezen.

.^





VERHANDELING
OVER HET

N ü T DER Q ü I N I N E,

zoo VERRE DIT BLIJKT UIT DE
KOORTSZIEKTE VAN 1826.

M en verlangt namelijk te weten

lo. „ In hoeverre men in 1826 op deze of gene

„ plaats heeft bevonden , dat het gebruik van quininc-

„ zout ter genezing van aanhoudende of weinig remitte-

„ rende koortfen is nuttig geweest?"

20. ,,'ln hoeverre het bij ondervinding gebleken is,

„ dat men bij een genoegzaam langdurig gebruik der

„ quinine de hervatting der koorts (recidiveren) heeft

„ kunnen voorkomen ?"

30. „ Is er eenige grond , uit ondervinding afgeleid ,

^ om de waterzucht , zoo veelvuldig na de genezing de-

„ zer koortfen ontdaan , aan een te fterk of langdurig

„ gebruik der quinine toe te fchrijven ; of heeft men

,

„ bij eene omzigtige toediening van het quinine-zout

,

„ eenige nadeelige uitwerking op het een of ander deel

yy van het menfchelijk ligchaam waargenomen ?"
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4®. », Staat het gevoel van algemeene ongefteldheid ,

„ dat bij velen nog zoo lang na het wijken der koorts

„ is waargenomen, in verband met het ontijdig of te

„veelvuldig aangewend gebruik der quifjine-zoütQnV*

50. „ Zijn er ergens voldoende en genoegzaam her-

„ haalde waarnemingen , dat in fommige graden of tijd-

„ perken der ziekte het gebruik van den koortsbas t hut-

^ tiger dan het quinine-zout geweest is?"



I. H o o F D S T U K.

IN HOE VERRE HEEFT MEN IN 1826 OP DEZE OF GENE

PLAATS BEVONDEN , DAT HET GEBRUIK VAN QUININE-

ZOUT , TER GENEZING VAN AANHOUDENDE OF

SLECHTS WEINIG REMITTERENDE KOORTSEN , IS

NUTTIG GEWEEST ?

D.'e door pelletier en caventou in 1820 uit de

kina bereide loogzouten behooren gewis onder de belang-

rjjkfte ontdekkingen der nieuwere Scheikunde geteld te

worden. Derzclvcr uitftekend nut in het wegnemen en

beteugelen van hardnekkige tusfchenpoozende koort-

fen , is door te veelvuldige waarnemingen en proeven

van beroemde Geneesheeren bevestigd , dan dat ik dit

door aanhaling hunner gefchriften of door eigene erva-

ring zal behoeven te (laven. Ik zou alsdan flechts her-

halen, wat anderen reeds meermalen vermeld hebben.

In het begin van het jaar 1823 , toen de Sulphas

chinini meer algemeen verkrijgbaar werd, ben ook ik

begonnen dezelve in tusfchenpoozende koortfen , waar

geene complicatie aanwezig was , te bezigen , dezel-

ve altijd in de intermisfie gevende, met inachtneming

van alle die regelen, welke in het algemeen bij het ge-

bruik der kina worden voorgefchreven ; — vooral ge-

bruikte ik die daar , waar de fpijsverterings-werktuigen te

zwak waren , om de kina in zelfftandigheid te verdragen

;

waar de idiosyncrasie van den lijder den cortex ver-

S % bood

/_
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bood, dus by menfchen, die een zeer Herken afkeer of

vooroordeel tegen kina hadden ; bij kinderen , omdat het

daar vooral te pas kwam , om in eene kleine hoeveelheid

de fterkfte koortsverdrijvende kracht uit te oefenen;

daar , waar de kina niet voldeed of niet kon verdragen

worden; vooral ook bij vermomde koortfen en waar de

koorts voor de kina in zelfflandigheid , afkookfel of ex-

tract niet had willen wijken.

Toen echter in de maand Julij 1826 zich in vele oor-

den van ons Vaderland, en ook op mijne toenmalige

woonplaats , in de omftreken der ftad Dokkum (al-

waar de ziekte allerhevigst was, en ik vele honderden

zieken te behandelen had) zich eene epidemifche ziekte

openbaarde, ondervond ik ook ras, dat de gewone

kunstmatige behandeling der zieken in de meeste geval-

len maar zelden flaagde in het behoud en de herftelling

der lijders ; — het gevaar der ziekte , het fpoedig opko-

mend en toenemend verlies van krachten , de groote

zwakte, de aanhoudendheid der koorts, die foms zeer

onregelmatig was , en fteeds in hevigheid en duur toe-

nam ; — dit alles maakte , dat men de regelmatige ge-

neeswijze niet , of althans niet alleen , konde voortzet-

ten. Men was dus verpligt om de behandeling, als het

ware , om te keeren , en hetgeen anders vooraf had

moeten gaan , nu te doen volgen (gelijk dit ook in verre

de meeste elders geheerscht hebbende kwaadaardige epi-

demiën dringend noodig was), en om door koortsweren-

de en , zoo het tevens kon , verfterkende middelen de

koorts, welke de reeds geringe krachten nog gaande

weg deed afnemen, zoodra mogelijk, fpoedig en kracht-

dadig te beteugelen en geheel te doen ophouden , als

vvor-
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wordende de lijders anders eene onvermljdelgke prooi

van het geweld der koortfen.

Deze behandelingswijze moest men te meer volgen,

dewijl

i*^. de indicatio vitaïis voor alle andere gaat, en het

groot verlies van krachten dikwijls veel fchielijker toe-

nam , dan men verwacht had.

2^. Dewijl ook in vorige dergelijke epidemiën zooda-

nige behandeling het gelukkigst flaagde en ons daarin

beroemde Artfen met goed gevolg waren voorgegaan. —
Immers pringle, grainger, cleghorn, lauter,

MEDICUS, LIND , PERCIVAL , QUARIN , CHALMERS

,

BAiLLY , onze landgenooten van den bosch, verrijst,

BiCKER, de fchrijvers der Natuur- en Geneesk, Corr.

Sociëteit , en vele anderen , gaven alle , bij het minfle

teeken van kwaadaardigheid , voor alle andere middelen

de kina.

3^. Door het. goed gevolg, hetwelk men overal en

fteeds van eene zoodanige behandeling ondervond , en

om dusdoende tegen alle mislukking gewapend te zijn.

In het eerst der epidemie gaf ik de Sulph. chin, fteeds

in de intermisfie of remisfie, dan ziende, dat de inter-

misfiën en remisfiën dikwijls al korter en korter werden,

daar de koortfen zich fteeds verlengden en de aanvallen

vroeger kwamen , daar bij allen het middel tot levens-

behoud beftond in de koorts te breken en de krachten

door eene opwekkende behandeling te onderfteunen, daar

men vele lijders in de intermisfiën , en zelfs remisfiën

,

niet genoeg van dit middel kon toekrijgen , en zij daar-

door onder het geweld der koortfen bezweken , zoo gaf ik

hetzelve , (denkende aan het melius anceps remedium

S 4 quam
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quam ntillum) dikwijls , wanneer ik zag , dat de acces-

fen telkens verergerden en heviger werden , of wanneer

de. intermitterende koorts zich verbond met eene hemt-

tritaea , en de koorts aanhoudend werd , in het acces

der koorts zelve, met dat gelukkig gevolg , dat vele

,

die reeds a of .3 dagen foporeus gelegen hadden , indien

er Hechts nog geene cffufie of extra-vafatie plaats had ,

door giften van 4, 5 grein, alle uren herhaald, herdel-

den , die anders zeker eene prooi dezer kwaadaardige

koorts geworden waren.

Ten einde het nut der Sulphas chinini ter genezing

van aanhoudende of flechts weinig remitterende koortfen

te (laven, zullen wij uit onze aanteekeningen eenige

ziektegevallen mededeelen.

Op den 22 September werd ik geroepen bij D. v. A....|,

een man van 42 jaren, federt den herfst van 1825 nu

en dan aan derdendaagfche koorts gefukkeld hebbende
,

nu federt 10 weken gezond. Hij was den vorigen dag,

's namiddags te 4 ure, op eens, door geweldig klop-

pende hoofdpijn , vermoeidheid , pijn in den rug en le-

den , benaauwdheid om den hartkolk , met korte koude ,

waarop brandende hitte en een weinig zweet gevolgd

was , aangetast.

Bij mijne komst, 's morgens te 10 ure, vond ik hem

nog koortfig, met een weinig klevend zweet bedekt, met

groote matheid , lusteloosheid , volheid en benaauwdheid

om den hartkolk, vliegende pijnen door de leden , witte

tong, geregelde ontlasting, geen afkeer, ook geen trek

tot fpijzen. Daar hij zeide , bezweet zijnde , koud wa-

ter te hebben gedronken , en de ziekte een catarrhaal

voorkomen had , werd hem infus, flor, cham, et samb,

met
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met /p. mind, en Jp, nitri dulc. voorgefchreven. \s Na-

middags te I ure maakte de koorts eene nieuwe en fter-

kere verheffing , die bij mijne komst den volgenden mor-

gen te 9 ure nog voortduurde; hij had den nacht (la-

peloos en onrustig doorgebragt, was te 6 ure 's mor-

gens iets begonnen te zweeten, en de huid was ook nu

nog vochtig. Te ii ure den patiënt nog eens bezoe-

kende , vond ik , dat hij te lo ure weder eene nieuwe

verheffing gekregen had , vergezeld van geweldige braking

en ontlasting van eenig llijm , water en kwalijk gekleurde

gal , rilling en koude , die nog voortduurde , hoofdpijn

,

ijlhoofdigheid 5 waarop te 12 ure hevig brandende hitte

volgde; de tong was droog, brandend, de fmaak bitter,

duizeligheid, kleine, zwakke, ongeregelde pols, pijn in

de maag en darmen. In den aanval had ik //>, mind,

met //). nitri dulc, en een weinig /. liq. Sydenh, gege-

ven , en 's avonds , dewijl ik eenige remisfie befpeurde

,

zag , dat bij deze koorts geen koortsvrije tijd plaats had

,

en dezelve eene gevaar-dreigende houding aannam , alle

2 uur 2 grein fulphas chinini ^ nacht en dag door te

gebruiken.

22 'Sept. De lijder had den nacht in aanhoudende

> koorts doorgebragt, hoewel niet gebraakt, fcheen onver-

fchillig , ijlde nu en dan, klaagde, gewekt zijnde, over

hoofdpijn , duizeligheid , fuizing in de ooren , flaauwte

om het hart , dorst , pijn in de maag , groote zwakte

en flaperigheid , het gelaat was ingevallen , de tong

droog , rood , de pols zwak , menigvuldig ,
geene ont-

lasting en urine. Alle uren 2 gr. fulphas chinini

,

zuurdeeg aan de voeten.

23 Sept. De lijder had in den voornacht veel geijld,

S 5 fla-
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flaperig en dorstig geweest , was tegen den morgen meer

bedaard geworden en fterk begonnen te zweeten , was nu

minder flaperig, meer zich zelven bewust, klaagde over

groote matheid en zwakte, de pols was voller, meer

geregeld, de tong vophtiger, de urine flijmachtig, troe-

bel , continuat.

24 Sept. Gisteren avond eene ligte koortsverheffing

zonder ijling , tegen den morgen flaap , nu geene koorts ^

veel zweet, is reconvalescent. Onder het gebruik van

geringere giften ƒ. chin, afgewisfeld , met oplosfende

,

zacht buikopenende middelen , waardoor , met groote ver-

ligting , vele verruimende galachtige fl:ofFen zich ontlaste-

den , is de koorts vervolgens niet wedergekeerd , en de

lijder heeft 14 dagen daarna zijne landelijke bezigheden

kunnen hervatten.

J. K , een jong man van 23 jaren , gezond en van

een cholerisch temperament , kreeg op den 20 Septem-

ber, geheel onverwacht , geweldige een half uur duren-

de koude , waarop brandende hitte en eindelijk eenig

zweet volgde. De koorts was vergezeld met hevige be-

naauwdheid, fterke braking en ontlasting van flijm en

gal , en had , volgens zeggen , 16 uren geduurd. Den-

kende , dat deze ontlasting van boven en onder heilzaam

was, had hij i dragma rhabarber ingenomen. Na vier

uren koortsvrij geweest te zijn , hervatte zich de koorts

met' bovengenoemde verfchijnfelen , waarbij zich fl:uipen

voegden.

Den. 22fl:en, 's middags , 18 uren na den tweeden aan-

val , vond ik hem in eene remisfie , met een weinig

zweet , en behalve het genoemde , met bruine , kleverige

tong 5 flijmerige tanden , verwilderde fl:rakke oogen , in-

ge-
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gevallen gelaat , bedwelming en ijling, kleinen rasfen pols.

Terwijl ik nog bij den lijder vertoefde, om in hetzelfde

huis nog zeven andere zieken te vifiteren, kwam er we-

der eene nieuwe verheffing, met geweldigen angst, bra-

king en ontlasting, waarbij hij in flaauwte en (luipen

verviel. R. Spir, mind, , yj). nitri dtilc. en fyr. diacodn;

en daar hij geheel zwak en de krachten gezonken fche-

nen , alle uren i gr. fulph. chin. met fuiker.

23 Sept. De lijder had den nacht in bedwelming,

woelende doorgebragt, de eerfte en tweede gift chininc

waren weder uitgebraakt , de volgende waren met. moeite

binnengebragt , evenwel met dat gevolg, dat de lijder,

na 12 poeders binnen gehouden te hebben , bij volko-

mene bewustheid kwam , zeer afgemat was , matig zweet-

te , en niet wist , wat er met hem voorgevallen was.

Daar er nog lleeds eene zekere fpanning in den pols

bleef, werd de fulph, chin. , om de twee uren li gr.

,

voortgebruikt , waardoor eene volkomene intermisfie be-

werkt werd. Vervolgens werden zachte rcfolventia en

eenige decocta cort, peruv^ met fal, ammon, , extr»

card, bened, et cent, min, ,
gebruikt , waardoor hij vol-

komen , hoewel langzaam , herftelde. — Vier weken na

zijne herftelling kreeg hij derdendaagfche koorts, ten ge-

volge blootftelling aan de koude nachtlucht , die evenwel

voor elect, cort, peruv, met tart, emet, [al, ammoniac

en rheum week, en zich niet herhaald heeft.

A. E...., 41 jaren oud, van een traag, volfappig

gellel , verviel, nadat hij zich eenige dagen niet wel ge-

voeld en, wegens trage ontlasting, eenige drastifche pil-

len genomen had, op eens in eenen (laat van bewuste-

loosheid. Den 22 Sept. , 28 uren na het begin van den

aan-
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aanval , bij hem gehaald zijnde , vond ik hem kreunen-

de , nu en dan de oogen openende , met opgezet aange-

zigt , fnorkende ademhaling , kleinen , weeken , rasfen

pols, bleeke, aan de handen met zweet bedekte, huid,

de tanden en mond flijmig. Daar deze ftaat van beroerte

mij zeer gevaarlijk fcheen
, gaf ik alle half uur 2 gr.

fulph. chinini met fuiker, beval een veficatorium in

den nek , zuurdeeg aan de kuiten , en een clysma uit

azijn, zout en honig. In den nacht, 40 uren na het

begin van den aanval , den lijder bezoekende , vond ik

hem bij volkomene kennis, hij fcheen echter eenigzins

verward , zeide niet ziek te zijn , en was onbewust van

het voorgevallene. De pols was nog ras
, gefpannen

,

koortfig , de tong witachtig ; hij was bezweet en had

ontlasting gehad. In den morgenflond van den 23 Sept.

had hij weder een' aanval met bovengenoemde verfchijn-

felen , die echter minder hevig waren en flechts 8 uren

duurde , waarna eene volkomene intermisfie volgde. Om
recidiven voor te komen, gebruikte hij nu alle 2 uren

i§ gr. /. chin, met | gr. tart. emet. ^ en naderhand,

om de krachten op te beuren , dec, cort. peruy, met

tart. emet, extr, card. hened, en fp, nitri dulc. Dan

,

daar hij te fpoedig met deze middelen ophield, kreeg

hij, na verloop van 14 dagen, de anderendaagfche

koorts , die hij , naar ik gehoord heb , na dezelve eeni-

gen tijd door koortskruiden en jenever beftreden te heb-

ben , is kwijt geraakt , en is verder , hoewel zwak , ge-

zond gebleven.

R. T.... , eene tengere, jonggehuwde, drie maanden

zwangere, 27Jarige vrouw, voorheen fleeds gezond,

werd 5 na reeds eenige dagen lusteloos geweest te zyn,

den
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den a October, op eens, door eene geweldige klopping

in het hoofd en in de flapen , pijn in het hoofd , rug en

leden , wit beflagen tong , lafFen fmaak , enz. overvallen.

Zij was twee uren koud geweest , waarop brandende

hitte en een rijkelijk verligtend zweet volgde.

Den 3 Oct. , 's morgens , bij haar komende , vond ik

haar met genoemde verfchijnfelen. Daar de koorts fcheen

geheel te zullen afgaan, en daar er federt eenigen tijd

trage ontlasting had plaats gehad, werd er een infufto

laxans voorgefchreven. Dan , alvorens zij tweemalen

van het geneesmiddel had ingenomen , kwam het acces

veel vroeger aan , met benaauwdheid , walging , braking

en eene ijsfelijke waterige diarrhea , met gedurige flaauw-

ten en geweldige verzwakking, weshalve ik haar reeds

in de hitte van de koorts alle uur i gr. ƒ. cUn, gaf.

Den 4 Oct. , 's voormiddags , hernieuwde zich de

koorts , zonder eenige apyrexie , met geweldig klop-

pende hoofdpijn, diarrhea^ braking, enz. Zij gebruikte

nu , behalve amdyna , alle uur 2 gr. /. chin,

Den 5 Oct. Dezen morgen van 6—8 ure fcheen er

eenige remisfie te hebben plaats gehad , toen , echter, was

er eene nieuwe verheffing gekomen, die veel geringer

was , zoodat de lijderes des avonds koortsvrij was en de

koorts vervolgens ook geheel wegbleef.

Tegen nablijvende verbazende zwakheid , lusteloosheid

en drukkende pijn in het hoofd, gebruikte zij nu oplos-

fende , verfterkende en bittere middelen , afgewisfeld met

kleine giften /. chin, , waardoor zij , na 3 weken , duur-

zaam herfteld en volkomen bij krachten gekomen is. Zij

heeft hare zwangerheid tot de 6de maand gebragt.

G. P...., eene sojarige zich in de Sfte maand zwan-

- - ger



( 286 ;

ger bevindende vrouw, eenigen tijd aan derdendaagfche

koorts geleden hebbende , werd den 2 Oct. , 's avonds ,

door hevige koorts overvallen , welke den volgenden

dag met zweet en pijn door de leden bleef aanhouden

,

waarbij zich den derden dag, toen de koorts nog voort-

duurde , pijn in de keel en benaauwdheid om den hart-

kolk voegden.

Den 5 Oct. bij haar geroepen zijnde , bleef de koorts

nog aanhouden , zij klaagde over groote matheid en lus-

teloosheid , zwakte en pijn door de leden , de tong was

droog, doch rood, er hadden vele afmattende ^ dunne

ontlastingen plaats , de urine helder , de pols menigvul-

dig , klein, 150 flagen per minuut. — R. dec, faleb

met fyr, pap, en alle 2 uren i gr. /. chininiae,

Den 6 Oct. De koorts nog aanhoudend, doch (leeds

tegen den avond verheffing, de nacht onrustig met zach-

te ijling, de tong zeer kleverig met fpuw bedekt, de

pols klein en rad , niet te tellen , wezenloosheid , fchok-

ken en trekkingen door de leden, de ontlastingen iets

verminderd , de urine rood zonder bezetfel. R. fulphat*

chifu gr. XXX tot 12 poeders, alle 2 uren een poeder,

afgewisfeld met iufufum arnicae met kamfer.

Den 7 Oct. Volgens rapport, dewijl het mij onmo-

gelijk was de zieke zelve te zien, alles in denzelfden

toeftand , evenwel niet erger , met een weinig zweet en

eenig bezinkfel in het water.

Den 8 Oct. De lijderes had des nachts 4 uren fnor-

k^nd geflapen, was tegen den morgen in een rijkelijk als

zuur brood ruikend zweet, dat nog voortduurde, ge-

raakt , met vermindering der ziekteverfchijnfelen , was

zonder ijling of fchokken , bij volkomene bewustheid

,

had
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had nu federt twee dagen geene ontlasting , de pols i lo

flagen , urine met een fedimentum lateritium ; zij was

nog zeer mat en krachteloos. Alle a uren 2 gr. fulph,

chin, , afgewisfeld met dec. corf, peruv. c. exir, card.

bened. , cent, min, en Uq, a, m, Hofm. applicetur

clysma,

Den 9 Oct. De patiënte is reconvalescent^ heeft 's nachts,

hoewel onrustig , geflapen , de klisteer heeft geene wer-

king gedaan, de tong witgeel, met eene zwarte ftreep

in het midden, de fpruw verdwenen; zij heeft een paar

glazen wijn en eenige lepels foep gebruikt , dat haar

goed fmaakte , maar echter bezwaarde. R. dec, cort.

peruv, met calam, arom* extr, card, hened, , fyr, cort,

aur, en fpir, nitr, dulc, en electuar lenitivum met

fyr, fennae.

Den 10 Oct. Drie verruimende pappige ontlastingen

,

zweeten, de pols voller, 90 flagen, eenige eetlust. On-

der het gebruik dezer middelen is de lijderes, hoewel

langzaam , volkomen herfteld , en ter behoorlijke tijd

verlost van een dood en tenger kind.

A. S..... , een magere, vlugge en veelal gezonde jon-

gen van 12 jaren, was in den nacht van den 11—12

October, zonder merkbare oorzaak, door kortftondige

koude , misfelijkheid , fl:erke hoofdpijn , waarop gewel-

dige hitte volgde , overvallen. Bij mijne komst in den

voormiddag van den 12 Oct. klaagde hij nog over he-

vige pijn in het voorhoofd , in de flapen en rug , droo-

ge brandende huid, droogen lafFen fmaak , tragen ftoelgang,

de tong was witachtig , geel en droog , de pols niet

hard, doch ras. Hij kreeg eene infufio laxans uit ta-

marinde , Jal, Glauber, en manna.

'sA-
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's Avonds, De zieke had den geheelen dag koortfig

geweest , had in den namiddag een weinig gezweet

,

geene ontlasting en nu weder koortsverheffing, was ijl-

hoofdig, en braakte nu en dan een weinig (lijm en

water.

Den 13 Oct. , 's morgens te 10 ure. Dezelfde toe-

ftand , aanhoudende koorts , geftadige ijling , nu en dan

echter met eenige bewustheid afgewisfeld , twee ftinkende

ontlastingen tegen den morgen ; bewust zijnde , klaagde

hij over brandende , ftekende hitte en dorst , de tong

bleef, in weerwil van veelvuldig drinken , fteeds droog,

wit geelachtig , hoofdpijn nog hevig , misfelijkheid en

benaauwende braakzucht, de urine rood. De medicijnen

waren fchaars gebruikt , er werd tevens aanbevolen

alle uren 2 gr. fulph* chin, met fuiker , zuurdeeg aan

de voeten.

Den 14 Oct. 's Morgens te 9 ure hoorden wij, dat

de koorts fleeds even hevig was geweest, behalve dat

de zieke tegen den vorigen avond minder had gedron-

ken en in den nacht nu en dan korte, onrustige, afge-

brokene fluimeringen gehad had. De urine was weinig

en rood , de pols menigvuldig , vol , de oogen gevoelig

voor licht, de halsflagaderen klopten fterk , hoofdpijn

fcheen nog hevig , (terke ijling , de tong weinig befla-

gen, droog, ftijf. Hij gebruikte alle i| uur 2 ^x.fulph.

chin, , afgewisfeld , wanneer hij te drinken vroeg , met

dcc. cort» peruv» en valerian met een weinig aether

aceticus; vejicatorlum in den nek en zuurdeeg aan de

voeten.

Den 15 Oct. , 's morgens te 9 ure. Des nachts had

de lijder drie uren , hoewel eenigzins onrustig ,
geflapen

en

/•
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cn lag np in een rijkelijk naar zuur roggebrood ruikend

zweet , was bij volkomene bewustheid > de tong voch-

tig, de pols evenwel nog 128 flagen , hoofdpijn nog he-

vig, urine eenigz in s troebel ; hij voelde zich zeer afge-

mat. Continuat,

Den 16 Oct. , 's morgens te 11 ure. De zieke had

den vorigen avond weder meer koorts gekregen en ge-

ijld 5 was tegen den morgen in eenen llaap gevallen ; de

pols was nu 100 flagen , klein , ligt weg te drukken

,

hoofdpijn en alle andere toevallen veel beter , volko-

mene bewustheid en intermisfie. Echter werd , om

recidief voor te komen , alle 2 uren li gr. ƒ. chm. ge-

geven, en daar er in geene twee dagen ontlasting was

geweest, bij afwisfeling inf. lax. met manna.

Den 17 Oct. Drie ontlastingen, geene herhaling van

koorts , geruste flaap. Onder het gebruik van dec. cort.

peruw en amara is de zieke in 14 dagen tot vorige

gezondheid en krachten terug gekomen.

F. J , een landman van 50 jaren , van een volfap-

pig gedel, werd, nadat hij een paar dagen met loom-

heid , flaperigheid en angstverwekkende droomen gekweld

was geweest, op den 24 Sept., 's namiddags te 5 ure,

eensklaps door eenige korte , bijna niet merkbare rillin-

gen , waarop brandende hitte volgde , aangetast , met

bedwelming en diepen flaap , welke den volgenden mor-

gen bij mijne komst nog voortduurden , de pols was vol_,

langzaam en ongeregeld, hij lag op den rug met gebo-

gene knieën^ nu eens kreunende en misbaar makende,

dan weder als in diepen flaap , verward , onvei'fl:aanbaar

fprekende, tong en huid waren droog, het aangezigt en

oogen roodachtig , geen urine of flioelgang. R. alle 2

T uren
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uren a gu f* cTiin. ;- alle a uren aftreklbl van valerian

met faL ammon, en fyr. rhei^ koude omflagen om het

hoofd 5 veftcatorium in den nek , zuurdeeg aan de voe-

ten en applicctur clysma.

Den 26 Sept. De lijder fcheen den vorigen avond iets

beter te zijn geweest, had eenige meerdere bewustheid

gehad en een weinig gezweet, doch was kort daarna

weder jn eenen diepen 5 onrustigen flaap vervallen en

men had hem niets kunnen inkrijgen, de flokdarm fcheen

krampachtig .gefloten , ontlasting en urinelozing verftopt

,

hij ftampte met de voeten, had opfchudding des lig-

chaams , vooral van armen en voeten , de halsflagaderen

flaan geweldig, de pols vol, ras en onregelmatig, de

huid heet, (lekend. Men legde zes bloedzuigers aan het

hoofd , en trachtte de ƒ. chin, binnen te krijgen , zuur-

deeg en clysma als voren.

's Avonds fcheen er eenige remisfie , de lijder kreunde

veel en zeide benaauwd te zijn , de huid eenigzins kle-

verig; de lijder had 16 gr./, chin. binnengekregen en

het clysma had eene brokkelige ontlasting bewerkt. Ove

rigens als 's morgens. /

Den 27 Sept., \s morgens. Den nacht als voren door-

gebragt, alle verfchijnfelen veelal als gisteren; men had

weder 22 gr. /. chin, binnen gekregen, 's Avonds fcheen

de lijder plotfeling ontwaakt te zijn, welke beterfchap

echter niet duurzaam fcheen , want alhoewel de kramp

fcheen na te laten , was echter de pols fleeds fnel en koort-

fig , en de ademhaling nog verfneld en eenigzins reute-

lend., — Daar de ondervinding mij in deze epidemie ge-

leerd had, dat zoodanige toeftand niet te vertrouwen

\vas , liet ik alle | uur 2 gr. f, chin, geven , tot zoolang

de koorts zich most komen te verheffen. Den
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Den 28 Sept. De lijder fcheen des nachts veel beter

te zijn geweest en de verfchijnfelen veel geringer; de

koorts had zich eerst, nadat er reeds 24 gr. /. chin, in-

gegeven waren , fterker vertoond , en de lijder was den

geheelen nacht nog al verward, fluimerachtig. en be-

dwelmd geweest, was tegen den morgen bij volkomene

kennis gekomen en had veel gezweet. Hij lag ook nu

nog in een kleverig zuurruikend zweet, en was bewus»

teloos van hetgeen er in zijne ziekte was voorgevallen ,

klaagde over afgematheid en zwakte, zoo zelfs, dat hij

niet alleen overeind konde komen ; de pols was genoeg-

zaam natuurlijk , hoewel zwak , de urine rood met eene

wolk, alle gevaar dreigende verfchijnfelen fchenen gewe-

ken. Ik gaf echter, om recidief voox te komen, nog

alle 2 uren 2 gr. /. chin, , en daar er eenige gastrifche

verfchijnfelen en geene ontlasting aanwezig waren , elect.

ienitiy,

Den 30 Sept. De koorts is niet teruggekomen, er

hebben eenige kleiachtige , ftinkende ontlastingen plaats

gehad , de urine met sedimenturn lateritium. De lijder

kreeg nu, dewijl hij even zwak bleef, dec» cort, peruv.

met amara , die echter , van tijd tot tijd , door laxan-

tia moesten afgewisfeld worden , dewijl men anders fpoe-

dig gastrifche verfchijnfelen zag ontdaan met koorts-

aandoening. De hertelling ging langzaam. In Novem-

ber kreeg hij derdendaagfche koorts , die echter door

refohentia en amara , met /. chin, afgewisfeld , duur-

zaam is weggebleven.

D.D. R.... , eene 22 jaren oude, magere, bleeke, eene

zwakke borst hebbende , altijd goed menftruerende dienst-

maagd , werd op den 2 October y -'s avonds' , nadat zij

T 2 reeds
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reeds eenige dagen over vermoeidheid, pijn en zwaarte

in het hoofd, en beenen , hartklopping, enz. geklaagd

had , door koorts aangetast , die , zonder merkbare kou-

de, dadelijk zich door brandende hitte, hevige pijn in

het hoofd en leden, en benaauwdheid om den hartkolk

openbaarde. Den volgenden morgen bij haar geroepen

zijnde, klaagde zij den geheelen nacht koortfig te zijn

geweest en den nacht flapeloos en onrustig te hebben

doorgebragt, had nu vliegende kloppende hoofdpijn,

fterke hitte, benaauwdheid om het hart, en even alsof

haar iets vreemds in de keel zat , drooge , wit beflagene

tong, zoutachtige fmaak, geregelde ontlasting, eenigzins

harde , rasfe pols
,

gevoeligheid voor licht. Zij zeide

zich bekoeld te hebben. R. inf. valerianae met fal
ammoniac en fpir, mindereri,

Den 4 Oct. De nacht zeer benaauwd en onrustig

doorgebragt , benaauwdheid en hitte ook nu nog hevig

,

gevoel van zwakte, fchrikachtigheid , nu en dan flaauwte,

ongeregelde , fnelle pols , witachtige , drooge tong.

R. inf. valerian et flor, arnicae met ox'jm, fimpl, en

fp. nitr, dulc» ; tot drank : gortwater met azijn en honig.

Den 5 Oct. Onverfchilligheid , wezenloosheid , aan-

houdende ijling , haar aanfprekende , ontwaakte zij , en

klaagde over benaauwdheid en fpanning in den buik

,

hevige hoofdpijn en dorst, de pols was rad doch zwak,

groote gevoeligheid voor allerlei prikkels, doch fluimerde

dadelijk weder in; zij had ontlasting gehad, was op het

ftilletje zittende flaauw geworden, v^^ilde, omdat zij

zeide het niet door te kunnen krijgen ^ de medicijnen niet

gebruiken. R. fulph* chin, gv. yi\^ fachari albi, df. i

tot 10 poeders , alle iJ uur een. Een veficatorium in den

nek en bcflendig zuurdeeg aan de voeten. Den
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Den 6 Oct. Bijna alles in denzelfden toeftand , geen

llaap 5 aanhoudende ijling , kleine , menigvuldige pols

,

groote zwakheid, onwillekeurige urine-ontlasting. De

poeders waren opgebruikt en binnengehouden. Itcrentur.

's Avonds; de zieke meer bij kennis, zij klaagt over

hoofdpijn en benaauwdheid , pijn in den nek , veroor-

zaakt door de pleister.

Den 7 Oct. Onrustig geflapen , en nog veel geijld ,

hoofdpijn , benaauwdheid en dorst nog hevig , de huid

brandend heet , de pols nog rad en klein , eene ontlas-

ting des nachts, herent, pulv. uit. en bij voortduring

zuurdeeg aan de voeten.

's Avonds. De zieke veel beter , bij volkomene be-

wustheid , had zich des daags beter gevoeld, en bijna

niet geijld. Zij klaagde ^over fchietende pijnen door het

hoofd en aangezigt , de pols langzamer. Zij gevoelde

zich minder zwak dan gisteren.

Den 8 Oct. Geene koorts , eens ontlasting , de lijde-

res bevond zich in alles veel beter , had evenwel nog

veel hoofdpijn , klaagde nog over benaauwdheid , en had

nog geenerlei trek naar eten. Zij gebruikte , bij voort-

during , nog alle i uren 2 gr. /. chin.

Den 9 Oct. Geene koorts , hoofdpijn en benaauwd-

heid geweken , de zieke gevoelde zich nog zeer zwak en

had nog geen eetlust. Evenwel kwam deze fpoedig terug

en herftelde zij genoegzaam binnen 14 dagen , onder het

gebruik van dec. cort* peruv. met extr. card, hened.

cent, minor, en liq, anod, min, Hofm,

K. G 3 36 jaren oud, landbouwer, phlegmatiek

en gezond van geftel, werd op den 18 Oct. , zonder

dat hij eenige reden daarvan wist op te geven, nadat hij

T 3 'smid-
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s middags nog fmakelijk gegeten had
, gelieel onver-

wacht, door korte huivering en fpoedig daarop volgen-

de drooge , brandende hitte overvallen y met duizelig-

heid, ligte walging, pijn in het hoofd en beenen.

Den ipden Had hij , na den nacht in koorts , flapeloos

en onrustig d^orgebragt te hebben , op aanraden zijner

familie , een ontlastmiddel (^tó) ingenomen , waardoor

hij dien dag 12 malen ontlasting had gehad, hij was

^volgens zeggen der omftanders) dien geheelen dag koort-

(ig geweest, met verheffing tegen den nacht.

Den 20 Oct. Voormiddags bij hem geroepeii zijnde,

had hij den nacht zonder flaap , met eenige korte , on-

rustige , fluimeringen doorgebragt , en zeide zich nu

iets beter te bevinden, nadat hij in den nacht en heden

morgen nog eenige , zoo hij zeide , verligtende ontlas-

tingen had gehad. Nogtans vonden wij hem zeer koort-

lig , met flerke hitte en dorst , hevige hoofdpijn , wal-

ging , benaauwdheid , fpanning en drukking in de prae-

cordia ,
gefpannene en radde pols , seel beflagene , drooge

tong, fierken afkeer van fpijs. Hij kreeg eene mixtura

resolvens. amara,

Den 21 Oct. De koorts duurde nog (leeds voort , den

nacht als den vorigen doorgebragt met ijling ; overigens

alle verfchijnfelen als gisteren. R. Dezelfde mixtuur ^

afgewisfeld met alle 2 uren i gr. /. chin.

Den 22 Oct. Bijna alles in denzelfden toeftand , hij

had eene flijmige ontlasting gehad , den nacht aanhou-

dend (lil geijld , klaagde , aangefproken zijnde , over

misfelijkheid , dorst, en dat het drinken hem benaauwd

maakte , groote matheid , krachteloosheid en inwendige

hitte. De pols rad en eenigzins hard, urine helder.

Op
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Op verzoek , tot drank , water met wijn en fuiker.

R. /: ckin. gr. XXV c. fach* tot lo poeders , alle 2

uren één,; zuurdeeg aan de voeten*

's Avonds. De koorts, benaauvvdheid en hoofdpijn

duren nog voort; de lijder, wanneer hij uit zijne ijling

ontwaakte, klaagde over pijn in de keel , de tong grijs-

achtig wit, als korrelig, droog, geene ontlasting.

R. Iteret. med. ult.^ en als Ax2i\^\ dec*,cort. peruv*

en valerianae met fuiker.

Den ^3 Oct. De lijder had dezen nacht weinig ge-

klaagd, nu. en dan fcheen hij te fluimeren , had nog ge-

ijld. Bij ons bezoek was hij iets kalmer, althans de

pols iets langzamer, de huid eenigzins kleverig , voch-

tig, hij klaagde nog zeer over benaauvvdheid^ pijn in

het hoofd , en matheid door de. leden , geene ontlasting

noch urine. R. herent, pulv. uit. , en daar de lijder

het dec- cort. peruv, enz. , niet wilde drinken, op ver-

zoek, aalbesfenfap met. water en fuiker.

Den 24 Oct. Alhoewel de zieke zegt niets beter te

zijn en den nacht onrustig, met korte fluimering en ang-

flige, nare droomen te hebben doorgebragt en nog veel

klaagt over hoofdpijn en llapeloosheid , fcheen het ons

echter toe, dat alle verfchijnfelen geringer v^raren. De

pols was klein en fnel, de urine melkachtig; er. was

geene ontlasting. R. heret, pulv. ult.^ 2X\q i| uur

één poeder oxi appUcetur clysma,

Den 25 Oct. De lijder had , zonder ijling , den gehee-

len nacht bijna flapende doorgebragt. Bij het ontwaken

uit den flaap toonde hij weinig van zijne ziekte te we-

ten, de pols was klein,-ininder rad dan te voren, de

warmte meer , natuurlijk , de hoofdpijn en pign door de

T 4 Ie-
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leden ïDinder, de tong nog grijsachtig zwart en droog,

het clysma was dadelijk zonder werking afgeloopen. De

poeders traag gebruikt , de lijder beloofde dezelve beter

te zullen innemen.

Den 0,6 Oct. De lijder had den nacht tamelijk door-

gebragt , doch weinig gellapen , niet geijld , gevoelde

zich , behalve hoofdpijn en zwakte , tamelijk wel , klaag-

de over kwaden , leelijken , bitteren fmaak. De poeders

werden nu om de 2 uren genomen , en daar er nog geene

ontlasting gevolgd was , elect. lenit, met fyr. rhei,

Den 27 Oct. Vijf verligtende ontlastingen en eenen

redelijken nacht gehad , is geheel zonder koorts ; daar

hij trek tot gerookt vleesch en foep kreeg , werd hem

dit bij gedeelten toegedaan. De poeders werden nog eens

herhaald, en het linctus nu en dan voortgebruikt.

Den 29 Oct. Nog vele ontlastingen, de urine met

een rood bezinkfel, de koorts heeft zich niet weder ver-

toond , de fmaak nog eenigzins bitter , de tong in het

midden geel*zwart , aan de randen fchoon ; hij was zoo

zwak, dat hij op zijne beenen niet (taan konde, had

een' afkeer van de poeders en kreeg nu dec, cort, peruv.

met [al, ammon , cxtr, card, ber.ed, en een weinig

fyr. rhd, , naderhand dec. cort. per. met amara en liq*

anod, min, Hofm, ^ welke nog weder, om trage ontlas-

ting, voor te komen, met laxantia werden afgewisfeld,

met dat gevolg ^ dat de lijder met December voor vol-

komen herfteld en bij gewone krachten kon befchouwd

worden.

P. B , een 44Jarige5 negen kinderen gehad heb-

bende , tengere , zenuwachtige vrouw , behalve dat zij

veel aan krampachtige hoofdpijn leed , (leeds gezond , had

op
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op den 1 1 October de koorts gekregen , met walging ^

afkeer van fpijzen , hoofdpijn , verkoudheid ,- pijn door

rug en beenen.

Den 12 Oct. had zij geene koorts gehad en wegens

trage ontlasting eenige harer gewone pillen ingenomen ,

die uit rhabarber en zeep beftonden.

Den 13 Oct. had de koorts zich tegen den avond her-

haald 5 met hevige hoofdpijn ,
groote ongerustheid , be-

naauwdheid om den hartkolk, walging, fterke dorst.

Deze koorts hield tot den volgenden morgen aan. Des

middags bij haar geroepen zijnde, vond zij zich beter,

walging en benaauwdheid waren federt één uur met de

koorts opgehouden , de pols was zwak doch regelmatig

,

de tong zuiver , vochtig , eenigzins wit. R. Inf, vale-

rian. met extr. cent. min, , roh. famb. en fp, minder,

Den 15 Oct. kwam de koorts 's namiddags terug , met

dezelfde verfchijnfelen ; geene ontlasting. R. Inf, vale-

rian, met fenna en manna,

Den 17 Oct., 's voormiddags , weder verheffing van

koorts , met geweldige hoofdpijn en pijn door de leden

,

angst , benaauwdheid , gedurige walging en braking van

flijm , de urine , die eergisteren helder was-, nu donker-

kleurig , de tong en huid droog ; zij klaagde over pijn

in de keel en brandend gevoel langs den flokdarm

,

moeijelijke flikking; er vertoonde zich fpruw op de

tong en in de keel.

Den 18 Oct. Offchoon het anders de koortsvrije dag

was , kwam de koorts even hevig als gisteren , met wal-

ging en braking, geweldige hitte, hevige benaauwdheid,

hoofdpijn , pijn in de keel , tot aan en in de maag , ijlin-

gen , kleinen , radden pols , drooge tong , drooge huid
,

T 5 met
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met eenig koud zweet aan het hoofd en handen, roode,

voor het Mcht gevoelige oogen. R. Inf^ valertan. met

kamfer , alle 2 uren a gr. /. chinin. , zuurdeeg aan de

voeten en in den nek.

Den 19 Oct. De nacht was in koorts en ijling,

zonder flaap , doorgebragt ; 's morgens minder koorts ,

hoewel de pols, nog al gefpannen en verfneld, 120 fla-

gen ; de lijderes bij bewustheid, voelde zich beter, doch

zeer zwak; hoofdpijn was minder, keel en maagpijn

bleven aanhouden , de . huid en tong eenigzins vochtig

,

de urine troebel , zonder bezinkfel ; continuat,

's Avonds. Kort na mijne morgenvifite was er weder

verheffing van koorts gekomen , met zware koude en

hoofdpijn, waarop fpoedig bedwelming en ijling gevolgd

waren. De patiënte lag nu nog bewusteloos , brandend

heet , met kleinen , radden , trillenden pols , rood opge-

zet aangezigt , geweldige kloppingen in de flapen van het

hoofd en der carotidcs, R. alle uren 1 gr. /. chin, ,

koude omflagen om het hoofd, veficatorium in den nek,

zuurdeeg aan de voeten ; patiënte wilde den drank met

valeriaan niet gebruiken.

Den 20 Oct. , 's middags. Patiënte had den vorigen

nacht in denzelfden bedwelmenden toeftand doorgebragt

,

het aangezigt en oogen waren minder rood, de tong

droog , ruw , ijlhoofdigheid , nu en dan zenuwtrekking ,

onwillekeurige urine en ftoel-ontlasting ; er was geene

in het oogvallende remisfie te befpeuren.

's Avonds. Dezelfde toeftand , ongedurigheid , veel

bewegingen met het hoofd en ledematen, het aangezigt

met klam zweet bedekt 5 overigens alles als des morgens.

Men kon patiënte niets inkrijgen-, dan koud water,

waar
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waarmede echter de fulph. chin. gemengd werd. Er

werd (lerke zuurdeeg aan de kuiten gelegd , en op de

plaats 5 waar de veficatorium gelegen had , werd 2 fcrup.

/. chin, met een weinig axungia porci gelegd. (*;

Den 21 Oct. Tegen den morgenftond was patiënte ,

tegen verwachting , bedaard geworden , was in flaap ge-

vallen , welke drie uren geduurd had. De zenuwtoeval-

len waren nu verdwenen , er was volkomene bewust-

heid , zij lag in een matig zweet , had geene ontlasting

,

vochtige , geelachtige tong , kleinen , meer regelmatigen ,

hoewel nog eenigzins gefpannen pols , klaagde nog over

pijn in het hoofd , de keel en flokdarm. R. fulph. chin»

alle 2 uren 2 gr., afgewisfeld met dec, cort, peruv.

valerian, en een weinig kamfer.

Den 22 Oct. Den vorigen dag geene nieuwe koorts-

verheffing, er was pijn op het water geweest, de nacht

met weinig flaap en ftinkend zweet. Patiënte was nu

vrij van koorts , had eene ontlasting gehad , de urine

had een fteenverwig bezinkfel, groote zwakte en magte-

loosheid, geen' eetlust. Zij is onder het gebruik van

dec. cort. peruv. met amara^ die nu en dan met

zachte laxantia afgewisfeld moesten worden , langzaam

herfteld.

In

(*) Lember, lesieur, martin, pointe, barthez, hebben reeds

vóór mij de f. chinin.^ met gelukkig gevolg, op de huid aange-

wend als fehri-fugum. Zie. Archiyes génerales de Médicine, Mai

1824. Richter, Spec. Therapie. Th. X. f. 459. Révue Medicale

iSizó. Juillet, p. 120. Oer. p. 153, Med. Chir, Zeitung. 1826.

Dec. 1410. Révue Medicale. April 1827. p. 301—308. Martin,
Memoire sur Ie Sulphate de Chinine appliqué sur les vesicatoires

dans les fièvres intermittentes. Paris, i8a<5. Stratingh. Disf,
Med. inaug. de Cinchon. eccT. p. 8, 179, 183, 184. Thuessink

,

Geneesk. Waarnem. 1828. p. 142—153.
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In het begin van 1827 kreeg zrj derdendaagfche koorts
,'

welke, daar dezelve niet met gepaste middelen was be-

handeld geworden , waterzucht ten gevolge had , doch

is naderhand door de kina , afgewisfeld met diurmca ,

volkomen herlleld.

A. G , eene vrouw, 48 jaren oud , reeds twee

volwasfen kinderen aan de epidemifche koorts verloren

hebbende, kreeg, misfchien door vermoeidheid en aan-

houdende droefheid , den 20 October de koorts , met

huivering , koude , walging en hoofdpijn , welke tot den

volgenden dag aanhield. Daar zij geen' eetlust en een

bedagen tong had, nam zij fenebladen met krenten.

Den 22 Oct. , 's namiddags , bij haar geroepen , had zij

weder de koorts , die met hevige hoofdpijn , walging

,

benaauwdheid en koude begonnen was , die fpoedig in

hitte overging. Gedurende de hitte der koorts was de

hoofdpijn nog zeer hevig, zij had geen' eetlust, witgeel

beflagen tong , rood opgezet aangezigt , drabbige , don-

kerkleurige urine; zij fcheen flaperig en onverfchillig.

R. Inf, valerian extr, card» bened, en fp, mind, ,

zuurdeeg aan de voeten.

Den 23 Oct. Den geheelen nacht en ook nu nog

koorts, zonder eenige remisfie te kunnen befpeuren; de

zieke was flaperig en onverfchillig omtrent haar lot

,

zeide tusfchen beide flaauw en benaauwd te zijn, en

pijn in de zijde te hebben. In den namiddag kwam er

eene kleine remisfie , de pols echter bleef ras en gefpan-

nen , liet zich eenigzins klein gevoelen. R. Inf. vale-

rian met kamfer , alle 2 uren i gt. /. chinin» , zuurdeeg

aan de voeten.

Den 24 Oct. , 's middags. De koorts verhief zich

aan-
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aanmerkelijk , de toevallen erger als gisteren , met vol-

ftrekte bewusteloosheid of wezenloosheid; patiënte lag

op den rug met een half gefloten en een gefloten oog,

opene lippen , de tanden zaten zoo vast op elkander , dat

men niets konde binnen krijgen , de borst was opgezet

,

de ademhaling fnorkend , de pols vol, ras ongeregeld,

de huid met een heet kleverig zweet bedekt, flokdarm

en buik fchenen krampachtig aangedaan , ontlasting en

urinelozing verfl:opt. R. Zuurdeeg aan de voeten, kou-

de omflagen om het hoofd, vefecatorium in den nek en

appHcetiir clysma.

Den 25 Oct, De lijderes had den nacht onder dezelfde

verfchijnfelen doorgebragt , het clysma kon wegens kramp-

achtige fluiting der anus niet binnengebragt worden , al-

thans het was terfl:ond weder afgeloopen; de kramp in

den flokdarm fcheen minder , patiënte begon weder te

flikken , bleef echter den geheelen dag in denzelfden

ftiipor , werd met moeite uit haren aanhoudenden flaap

gewekt , de tong droog , gekloofd en bevende , de urine

brandig rood , het aangezigt loodkleurig opgezet , klop-

ping der carotides , de oogen ongevoelig en flaauw , de

fpraak fl:amelend , weinig , verward en onverflaanbaar

;

ontlasting dun , fl:inkend , onwillekeurig.

Den 26 Oct. De nacht in wezenloosheid en onver-

fchilligheid doorgebragt. Er waren federt gisteren avond

26 gr. /. chin. binnen gekregen. De verfchijnfelen veelal

als gisteren. Het aangezigt bleek en ingevallen, de tong

vochtiger, de fpraak beter, doch nog flramelende en

verward , de pols weeker en ruimer , de ademhaling

,

hoewel nog fnorkend en fnel , iets vrijer.

's Namiddags merkbare verheffing van koorts , veelal

nog



( 302 )

nog dezelfde verfchljnfelen als gisteren. Zij had nu ech-

ter gedurende twee dagen (behalve dat zij het eens had

uitgebraakt) alle uur 2 gr. /. chinin, en tusfchen beide

Inf, valerian et flor. arnicac en kamfer gebruikt.

Den 27 Oct. Patiënte was iets beter , offchoon nog

geheel onbewust van het verledene en tegenwoordige,

wezenloosheid en gevoelloosheid iets minder, de tong

zuiver , vochtig , doch als verlamd , de fpraak onver-

ftaanbaar en flamelend, de pols zwak, meer regelmatig,

100 flagen; twee willekeurige pappige ontlastingen , urine

troebel als bier, een gelijkmatig zuurruikend zweet. Er

waren weder 20 gr. /. chin» gebruikt, herent puh, et

infufum.

Den 28 Oct. Weinig of geene koorts, echter was

de lijderes zeer flaauw en afgemat, voelde zich beter,

hoewel nog ziek , geen eetlust , noch dorst , fpraak dui-

delijker en met meerdere deelneming , het zweeten duurt

nog voort; de dikke, donkere urine kreeg een rood be-

zinkfel. De koorts kwam niet weder terug. Zij ge-

bruikte nog 3 dagen alle 2 uren i gr, /. chin. met , en

vervolgens alleen , dcc, cort. peruv. met extr, centaur,

min, en flor, faL ammon, mart. Na 14 dagen lang het

genoemd middel, eenige malen afgewisfeld met zachte

laxantia ,
gebruikt te hebben , waren eetlust en krach-

ten genoegzaam teruggekeerd en volgde de genezing

zonder verdere inftorting.

B. V , eene zwaarlijvige, volfappige vrouw van

56 jaren, federt 7 jaren niet meer menftruerende , werd

tegen den avond van den 19 October , nadat zij reeds

eenige dagen verkouden geweest was , door koorts aan-

getast 5 met korte huivering ^ die fpoedig door hitte ver-

van-
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vangen werd, met niezen, hoesten , hoofdpijn , pijnen

door de leden , enz. ; de koorts had tot den morgen

geduurd, en was met zweeten geëindigd. Den volgenden

namiddag was de koorts drie uren vroeger terug geko-

men met dezelfde verfchijnfelen , vooral vliegende pijn

door het hoofd en leden en eenige ijling. Deze koorts

had veel langer geduurd dan de vorige.

Den 21 Oct. 5 's middags, bij haar geroepen zijnde,

kreeg zij weder koortsverheffing met dezelfde verfchijnfe-

len,- zij klaagde, dat, in weerwil der koortshitte, zij

dikwijls door huivering werd aangetast , had wit befla-

gen tong , flijmig zoutachtigen fmaak , hard gefpannen

pols , ligtroode oogen, was gevoelig voor licht , duize-

ligheid in het hoofd, hoest en waterachtige, eenigzins

witte urine. R. Aq, famhuci , fal ammon, en fpir.

mind, en een linctus pectorale*

Den 22 Oct. Gisteren avond weder koortsverheffing,

zij bleef nu (leeds koortfig , de aanvallen hadden zich

zoo vervroegd en verlengd, dat de koorts den vorm van

continua reminens met verheffing' tegen den avond had

aangenomen. Zij had weinig gezweet , niet geflapen

,

veel geijld , de pols vol en ras , de tong wit doch

vochtig, de huid klevend, heet, zij had veel hoofdpijn,

duizeligheid , fchrikachtigheid , was zeer fpraakzaam , de

hoest was minder. R. /«ƒ. valerian ,• fal ammon,- en

fp, mind, , zuurdeeg aan de voeten.

Den 23 Oct. Patiënte had den nacht llapeloos , woe-

lende en ijlende doorgebragt , had aanhoudend koorts ge-

had , welke zich tegen den nacht fcheen te verheffen

,

toonde groote vreesachtig- en gevoeligheid voor allerlei

prikkels , greep foms naar het hoofd , de oogen draaiden

in
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het hoofd rond , het aangezigt nu rood dan bleek , de

pols vol en fnel , de huid iets vochtig, de tong flijm-

achtig , vochtig , federt drie dagen geene ontlasting,

R. Iteret» med, uit, applicetur clysma , zuurdeeg in

den nek en aan de kuiten.

Den 24 Oct. De koorts had den vorigen dag aanhou-

dend geduurd , tegen den avond echter was patiënte meer

bewust geweest , den nacht als voren doorgebragt , doch

had minder gewoeld , gezwindheid in alle bewegingen

,

de tong wit en droog , het aangezigt ingevallen bleek ,

de pols zwakker en kleiner , duizeligheid , hoofdpijn

,

voornamelijk in het achterhoofd , fchudding en trilling

der ledematen , twee waterige ontlastingen , waterachtige

heldere urine. R. //?ƒ. valer, et flor. arnic, met kam-

fer , en tevens alle 1 uren 2 gr. /. chinin, , zuurdeeg,

's Avonds alles in denzelfden toeftand , de verheffing min-

der duidelijk, ijling bijna aanhoudend, de pols nog klein

en fnel.

Den 25 Oct. Dezen dag had ik wegens adfiflentie bij

eene inftrumentale verlosfing, patiënte niet kunnen be-

zoeken. De drank en poeders waren herhaald , en alles

was in denzelfden toeftand gebleven.

Den 26 Oct. Alle verfchijnfelen als voren, benevens

aanhoudende trilling, drooge gefpannene heete huid en

ftuipachtige bewegingen
\ patiënte lag op den rug , was

onverfchillig en (laperig , de pols fnel , onregelmatig.

R. Alle uren 3 gr. /. chin, met een weinig hyoscyam
,

in Spaanfche wijn gemengd ; de drank werd geweigerd,

veficatorium in den nek en aan de kuiten.

Den 27 Oct. Patiënte fcheen te middernacht beter

geworden te zijn , had flil gelegen , eeij weinig gezweet

,

min-
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minder (luipacbtlg geweest , is nog zeer gevoelig voor

licht , de pols nog klein en fnel , het aangezigt meer rood ,

bezweet, de oogen minder dof, de tong rood en vochtig,

de huid ontfpannen , met zweet bedekt , de urine hel-

der, met een bovendrijvend wit wolkje, toont meer be-*

wustheid, klaagt over geweldige zwakte en vermoeid-

heid, pijn in den nek en het achterhoofd; zij heeft federt

gisteren ochtend 33 grein /. chin gebruikt. R. Inf, rad,

arnicae et yalerian, met kamfer en //^. a, m» Hqfm»

en nu alle 2 uren een poeder,

Den 28 Oct. Zij heeft gisteren en verleden nacht

fterk gezweet , dezen nacht nog een weinig geijld , (tulp-

en kramptrekkingen hebben geheel opgehouden; zij heeft

in den nanacht 4 uren geflapen , en gevoelt zich , hoewel

zeer zwak , veel beter , heeft gisteren avond met fmaak

een kop bouillon , en heden morgen twee kopjes flerke

koffij gebruikt , heeft trek naar gerookt vleesch , klaagt

over belette urinelozing.

, Den 29 Oct. Patiënte , hoewel weinig of geene koorts

gehad hebbende , heeft niets geflapen en is onrustig ge-

weest , klaagt over hoofdpijn , droogen mond en pijn om
het hart. Daar zij gisteren verfcheidene lepels kalfs-

vleeschfoep gebruikt had en in vijf dagen flechts eene ont-

lasting gehad had , werd dit aan maagoverlading toege-

fchreven. Zij had gezweet , de pols nog klein en zwak

,

de urine met een wit flijmig bezinkfel. R. Eene once

manna. dec. cort. peruy, met extr, cascdrillac , cardui

benedicti en liq, è m» Hofm, , Rhijnfche wijn.

Den 31 Oct. Drie goede ontlastingen , veel eetlust,

doch bevi^esd zijnde te veel te zullen nemen ^ is zij ma-^

tig ; blijft bijna even zwak.

Mcjufvr. J. K...., naar gisfing 30 jaren oud, fteed^

V ge-
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gezond , behalve veel aan hoofdpijn hjdende , werd den

22 October , alhier logerende , onverwacht door koorts

aangedaan , die zich door huivering , korte koude , wal-

ging , duizeling
, pijn in het hoofd , rug en leden , ver-

fnelden pols en ademhaling, langdurige hitte en weinig

zweet openbaarde.

Den 23 Oct. was zij, offchoon vermoeid en afgemat,

zeer wel, had eetlust en verrigtte huisfelijke bezigheden.

• Den 24 Oct. vervroegde de koorts vier uren , met^

walging en braking van flijm , en eenige kwalijkgekleur-

de , donkergele , (linkende gal ,
geweldige hoofdpijn ,

duizeligheid , groote hitte en benaauwdheid om den hart-

kolk en op de borst, drooge hoest en belemmerde adem-

haling , brandende pijn in de maag , gefpannen en opge-

zette buik , trage ontlasting
,

geel beOagen tong. Zij

kreeg droppels uit fpir, mind, , nïtri dulcis en laud.

ïiq, Sydenh, — Tegen den nacht was het braken be-

daard , en zij kreeg toen eene zachte oplosfende mixtuur

met manna.

Den 25 Oct. Patiënte was den geheelen nacht koort-

f\g geweest , kg nu in een kleverig , weinig verligtencl

zweet, zeide den nacht met nare, beangHiigende , akelige

droomen te hebben doorgebragt en korten , onrustigen

,

afgebroken flaap gehad te hebben , klaagde over hoofd-

pijn , fiaauwlieid en magteloosheid , de pols was klein ,.

gefpannen, menigvuldig, de tong witachtig geel, er wa-

ren twee fedes geweest. Voormiddags weder braking ^

groote benaauwdheid en drooge , langdurige hitte, 's A-

vonds was patiënte bijna in denzelfden toedand , was

brandend, ftekend heet, de braking was bedaard, de

pols week, ongelijk, tusfchenpoozende , er was onver-

fchilliglieid , neiging tot Üapen» Van de 's morgens

VOOÏ-
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voorgefchrevene /. chm. was weinig binnen gehouden ,

nu echter gebruikte zij geregeld alle 2 uren 2 gr. f. chin*

afgewisfeld met inf, yalerian, , y/>. nitr. dulc. en yjr.

diacodii,

Den 26 Oct. De nacht was onrustig , met diepen

flaap en ijling, en wanneer zij voor eenige oogenblikUen

uit haren dommel gewekt werd , klaagde zij , op her-

haalde aanvraag, over hevige hoofdpijn , duizeligheid,

ligtheid in het hoofd, zoodat alles voor haar fcheen

rond te draaijen, benaauwdheid en drukking op den

hartkolk. Zij had eens ontlasting gehad, en was toen

in eene flaauwte gevallen , de pols was menigvuldig ,

klein. Bij het aanleggen van zuurdeeg aan de kuiten

,

had men gezien , dat de beenen met blaauwe , paarfe

vlekken bezet waren , de tong was rood , droog en ruw

en met fpruw bezet, de urine helder waterachtig.

's Avonds. Patiënte had den geheelen dag in eenen

(laapzuchtigen toeftand doorgebragt , was moeijelijk wak-

ker te krijgen, en geheel bewusteloos omtrent haar lot*

Er was federt gisteren avond een half dragma ƒ. chin.

opgebruikt en ook eene inf^ yalertan, met extr, corh

pcruv» en kamfer.

Den 27 Oct. Patiënte had 's nachts fliller gelegen,

de ademhaling fcheen ruimer te zijn geweest, zij had

veel over zich zelve en over hare familie gefproken

,

hoewel verward; was nu minder onverfchillig en wezen-

loos , lag niet meer op den rug , noch met opgetrok-

kene knieën , was ligter wakker te krijgen , en lag in

een kleverig, zuurachtigruikend zweet; de urine was

als troebel dik bruin bier. Zij klaagde over geweldige

matheid , hoofdpijn , benaauwdheid en pijn op het wa-

ter. Zij had de inf, valer, enz. federt gisteren avond

Va - ge-
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geweigerd, doch 's nachts i8 gr./, chin. gebruikt. Daar

er nu voor het eerst federt den morgen van den 25fleii

remisfie te befpeuren was , liet ik alle 2 uren 3 grein

ƒ. chin. voortgebruiken.

's Avonds was de pols iets voller, minder menigvul-

dig en minder gefpannen ; het zvveeten had den geheelen

dag voortgeduurd, zoodat het linnen er zwarrachtig van

geworden was. Alle verfchijnfelen waren minder hevig ,

de urinelozing nog pijnlijk , de urine met een 11 ijmach-

tig , rood bezinkfel 5 bij meerdere bewustheid, en zij

had een kop bouillon gebruikt.

Den 28 Oct. Patiënte had den nacht van 12 tot

6 ure in eenen gerusten, nu en dan echter afgebro-

ken , flaap doorgebragt en derhalve niet ingenomen

,

had veel gezweet, geene ontlasting, was nu bij volko-

mene bewustheid , klaagde alleen over afgematheid

,

zwakte, ligtheid in het hoofd, droogen hoest, en eenige

pijn in de zijde, verlangde naar ontlasting. De tong

was geelachtig, aan de kanten zuiver rood, de urine

uiet een donkerbruin bezinkfel , de pols meer natuurlijk

,

maar zwak. R. Rhijnfche wijn, bouillon^ dec, cort,

peruv, et cal, arom* met cxtr. cent, min» en liq, Hofm»

dectuarinm lenheJ-um»

Den 29 Oct. Eenige pappige ontlastingen , des nachts

eenige uren goed geflapen , geene koorts , eenige trek

naar groentefoep.

Den 5 Nov. Onder het gebruik van dec, cort. peruv,

en amara^ ouden wijn, en nu en dan eccoprotica^ her-

flelde zij langzaam , heeft veel honger, en zit reeds

eenige uren op. Omllrceks het laatst van November

ichcen zij volkomen herlkld; doch heeft naderhand, we-

gens
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gens blootflclUng aan gure avondhiclit, bezweet uit eert

warm vertrek komende, eerst anderendaagfche, * vervol-

gens derdendaagfche koorts , met ligte verfchijnfelen van

waterzucht, gekregen, die, na het gebruik v^iXi f, chln, ^

telkens na a of 3 weleen terugkwam , tot dat dezelve

in Mei 1827, door laxanüa^ refolventia en amara ^

duurzaam is weggebleven.

C. F.... , een landman van 47 jaren, van een chole-

risch , phlegmatisch geftcl , had half September , met

zijne huisgenooten , aan de epidemifche ziekte gelegen ,

onder de gedaante van febris gastrica-catarrhalis re"

mittens , was toen met laxantia amara en cortex be-

handeld 5 en nu in het laatst van October , na vele ver-

flerkende en opwekkende middelen gebruikt te hebben,

voor herfleld verklaard. Daar hij nog flechts driemaal

in zijnen tuin geweest was , begaf hij zich op den na-

middag van den 27 Oct. naar .een, op eenige minuten

afllands van zijn huis verwijderd , nieuw omgeploegd

ftuk lands , ten einde het zich aldaar bevindend werk-

volk zijne bevelen te geven. Aldaar | uur vertoefd heb-

bende, werd hij door huiverigheid , duizeligheid en

hoofdpijn aangedaan ; te huis komende , ging hij te bed ,

klaagde over brandende hitte, loomheid, pijn door de

leden en flaperigheid. Bij hem geroepen zijnde en het

bovengenoemde vernemende, fchreef ik, daar ik de

koorts voor catarrhaal hield , eene mixtura diaphoretica

voor. De nacht werd in aanhoudende koorts , angst-

wekkende droomen en veel llaap doorgebragt , 's mor-

gens was er nog geene remisfie te befpeuren, de lijder

was brandend heet , de pols vol, doch langzaam, hij lag

op den rug met gcbogene knieën , lag te kreunen en

V 3
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fbms te fchreeinven, viel dadelijk , nadat men hem iets

gevraagd had, weder in flaap, en fprak alsdan verward

in zicli zelven ; het aangezigt was rood , de tong zui-

ver. R, Alle uren 2 gr. /. chin, en zuurdeeg aan de

voeten.

's Avonds bijna dezelfde verfchijnfelen ; hoewel de lij-

der (leeds met open mond lag, hield hij, zoodra men

hem de medicijnen wilde ingeven, de tanden zoo ftijf

op elkander, dat dezelve niet met den lepel konden bin-

nengebragt worden , weshalve men de poeders in wijn

opgelost, ter zijde van den mond, alwaar de kroonen

der twee voorfte maaltanden misten , binnengoot , en

den neus digt hield, om hem naar lucht te doen zwel-

gen. Er was geene remisfie te befpeuren.

Den 29 Oct. Patiënt had den geheelen nacht llijf en

onbewegelijk , als zonder gevoel
, gelegen , had veel in

zich zelven over allerhande zotternijen gefproken , de

oogen (tonden (Irak open , dof en zonder glans , het

aangezigt opgezet , rood , armen en voeten fchudden en

beven , fterke klopping der halsOagaderen , de borst

fcheen krampachtig naar buiten uitgezet, de ademhaling

fnel , eenigzins reutelend, de buik opgezet, ontlasting en

urinelozing verftopt. R. Alle uur 3 gr. ƒ. Mn, , en

zoodra men mogt befpeuren , dat de lijder het niet bin-

nenkreeg, een nieuw poeder; zuurdeeg aan de kuiten,

yeficatorium in den nek , koude omflagen om het hoofd

,

2 clysmata uit inf. yalerian, met honig, azijn en zout.

's Avonds. De lijder in denzelfden toeltand ; de clys-

teren bij het inbrengen dadelijk weder afgeloopen , de

pols klein en rasch, de huid heet, kleverig, de ademha-

ling üiel en reutelend, gcheele ongevoeligheid.

Den
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Den 30 Oct. Den nacht in denzelfcle toefland doorge-;

bragt, de lijder nog geheel bewusteloos, het aangezigt en

de huid met een (lekend, heet zweet bedekt; er hadden

's nachts ftuiptrekkingen plaats gehad , de ademhaling

nog fnel, hoewel niet reutelend, er was onwillekeurige

ontlasting en urinelozing gevolgd. Behandeling als vo-

r-en , doch alle J uur 3 gr. ƒ. chinin,

. 's Avonds. Tegen verwachting vond ik den lijder,

hoewel nog tusfchenbeide zeer verward, bij bewustheid,

hij klaagde over bedwelmdheid , duizeligheid, hoofdpijn

en groote zwakte en ziekelijkheid, zoodat hij zich niet

op zijde wenden kon; hoofd, hals en handen waren

met zweet bedekt, eene gelijkmatige warmte had zich

over het geheele ligchaam verfpreid. Overigens klaagde

hij weinig,, bleef nog al fluiraerachtig en onverfchillig

,

de kramp fcheen grootendeels geweken , de pols , hoe-

wel flaauw, week, fcheen meer regelmatig. Continuatur»

Den 31 Oct. De lijder bij volkomene bewustheid, de

ademhaling meer natuurlijk , had 's nachts eenigen tijd

geflapen en gezweet, was ook nu nog met zweet be-

dekt , zoodat het droppelsgewijs van het aangezigt vloei-

de en het door twee dekens uitwafemde. Hij was ge-

heel onbewust van het voorgevallene , geloofde eene

flaauwte gehad te hebben, gevoelde zich nog zeer ziek,

zwak en afgemat. De tong was witrood , vochtig, de

pols zwak en klein, had eens ontlasting gehad, urine

rood met een flijmachtig bezinkfel.

Hij gebruikte nog 4 dagen alle 2 uren 1 gr. ƒ. chin,^

afgewisfeld met dec. cort. peruv* met extr, gentian, ,

card, bened. en fpir. nitri dulcis , en vervolgens cort,

peruv, met amara en excitantia^ tot op den 20 Nov.,

V 4 als
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als wanneer hij als volkomen herfteld kon worden be»

fchouwd. — Den 8 Nov. evenwel bij hem geroepen

zijnde , vond ik een ahces in de lies , hetwelk , geopend

zijnde, eene groote hoeveelheid etter ontlastte, en na 14

dagen genezen was. Daar hij na de ziekte , gedurende

zijne reconvalescentie , over pijn omftreeks de milt ge-

klaagd had, was deze ftof misfchien van daar afkom-

flig, hetgeen waarfchijnlijk wordt door de in 1826 elders

gedane lijkopeningen.

Alhoewel ik deze , uit mijne , in de epidemie van

1826—27 gehoudene aanteekeningen , overgenomene waar-

nemingen, met vele andere zou kunnen vermeerderen,

zullen deze echter genoeg doen zien , dat ook in koort-

fen , die den vorm van aanhoudende of remitterende heb-

ben aangenomen, de /. chin, hoogstnuttig is.

Dan, wanneer men in aanmerking neemt, dat bij deze

lioortfen veelal eene intcrmUtens voorafging en ook de

zelve daarin veelal weder overgingen ; wanneer men na-

leest wat THUESsiNK , THijssEN, BANGA en audereu over

deze epidemie gefchreven hebben , zal men gemakkelijk

ontwaren , dat de meeste remitterende of aanhoudende

koortfen uit dezelve , naauvvkeurig onderzocht zijnde

,

eerder tot de intermitterende of gemengde , dan tot de

waarlijk aanhoudende moesten gebragt worden. — Van

zoodanigen aard waren al de toenmaals menigvuldige

malen voorkomende hemitritaeae^ quotidianae ^ tertia-*

fiae duplicatae , fubimrantes , enz. , waarin men den

paroxysmus naauwelijks en foms geheel niet kon waar-

nemen. In deze koortfen nu gaven bijna alle Genees,

heeren de /. chin,^ daar zij uit het karakter der epide-

mie reeds a priori den aard dezer koortfen geleerd had-

den.



( 313 )

den, en uit ondervinding wisten, dat zij dezelve ten

rpoedigfte moesten beteugelen.

Wanneer intusfchen , hetgeen vooral in den herfst

fomwijlen plaats had , de koorts van den beginne af aan

den vorm ttï\tx febris rheumatica-catarrhalis oï nervofa

had aangenomen, en, dit geneesmiddel in deze koortfen

niets hielp, doordien de koortfen aan hetzelve hardnek-^

kigcn wederftand boden, was dit een niet te veronacht-

zamen teeken eener ware febris remittcns oïfubcontinua^

zoodat men voorzigtig moest te werk gaan en andere

middelen bezigen.

Immers offchoon ook fommige fchrijvers (*) vermee-

nen van het gebruik der kinaloogzouten in zenuwkoort-

fen , nuttige werking te hebben gezien , zoo is mij ech-

ter in de ziekte van 1826 gebleken, dat de/, chin. zoo

veel te aanmerkelijker hulp aanbragt, naarmate de koorts

meer remitteerde, en in 1828—29, toen het epidemisch

karakter geweken was en ik verfcheidene febres nervofa&

fubcontinuae ter behandeling kreeg, heb ik dikwijls

befpeurd, dat, in weerwil van het eenigen tijd voortge^

zet gebruik der /. chin, , de koorts echter hardnekkigen

tegenfland bood, en dit middel eerder fchadelijk daa

voor-

(*) Elliotson, Transactions MedicO'Chirurgical 1S24, Vol. XII.

Part. II. Samml, auferlefene Abhandl, z. Gehrauche für Pract»

Aertze, Tli. XXXI. St. ^. S. 473. John o'brien, Transactions of

the Association of Fellows and Licentiates of the King and

Queen*s Knowledge of Physicians in Ircland 1824, Dubl. Vol, JV.

DuPRÉ, Magendie Journal de Physiologie experimentale et Pa»

thologie , Aóut 1824. Heyfélder, HolL Maatfch, te Haarlem^

Deel XV, bl. 42. Magendie, Foorfchrift ter bereiding , enz.

bU 90.

V5
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vnordeelïg fcheen , althans niets hielp , en dat in die ge-

vallen , waarin de flepende toefland , het (leeds toenemend

verlies van krachten, de duidelijke neiging der vochten

tot ontbinding, overmatige ontlastingen van vochten en

andere omllandigheden , dringend de kina vorderden , de-

ze met doelmatige , opwekkende , prikkelende middelen

verbonden , geenszins door de chinin& kon vervangen

worden (*).

, Offchoon boven befchrevene waarnemingen alleen zoo-

danige gevallen betreffen , die gelukkig afliepen , zou ik

ook verfcheidene kunnen aanhalen , die eenen doodelijken

uitgang hadden. De redenen van eenen ongelukkigen af-

loop waren veelal.

3 e. De hevigheid en kwaadaardigheid der epidemie.

• ïn den aanvang derzelve , toen men met hare natuur

nog niet in alles genoegzaam bekend was , volgde men

veelal de gewone kunstmatige behandeling; de koortfen

vervroegden en verlengden , bij de tweede of derde

koorts voegden zich reeds dreigende en gevaarlijke fecun-.

daire totvdWoxi febris foporofa^ apoplectlca^ chohrica ^

enz. , en aleer men den lijder eene genoegzame hoeveel-

heid /. chin. had kunnen binnen krijgen , was hij reeds

onder het geweld der ziekte bezweken.

se. Doordien men niet genoeg gelet had of letten

kon op de complicatie der koorts.

Men

() WiTTMANN, Holl, Maatfch, t. a. pi. bl. 32. G. a. stra-

TiNo, Diss, citat. p. 198, en torelli, in Allgemeine Med, Anna-

len, Nov. 1825, f. 1575, vonden ook de ƒ. chin. in zenuwziek ten

niet nuttig. De laatfte zegt zelfs, dat dit middel vele kwade gevol-

gen had en de iuftortingen bevorderde.
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. Men moest, wilde men (leeds gelukkig flagen , met

het gebruik der /. Mn. tevens de gewone behandeling

paren , dat is : bij gastrifche complicatie moest men dit

fliiddel met laxantia en refohentia^ vooral clysfnata

;

bij catarrliale complicatie met diaphoretica , vooral vale»

rian. en kamfer; bij nerveuCe verfchijnfelen met opwek-

kende middelen, kamfer (die diende om eene vermeer-

•derde werkzaamheid der huid te weeg te brengen , en

om de gedaalde fenfibiliteit op te wekken) , yalerian, ,

arnica en aetherea; bij inflammatie met bloedzuigers ,

verkoelende en afvoerende middelen geven.

Door eene zoodanige behandeling zag men meest al-

tijd , dat de ziekte zich door zweet , urine , ontlasting

of ook wel neusbloeding fcheidde ; terwijl, indien men

hier alleen de /. chin. gaf, men wel fomwijlen eene in-

rtermisfie of remisfie bewerkte , doch de lijder ook dik-

wijls weder geheel onverwacht en plotfeling in eene fo-

poreufe of apoplectifche koorts, verviel, en in weerwil

van het gebruik van chinine , die daar ook dikwijls niet

meer ingebragt kon worden , fpoedig bezweek. Of ook

wanneer men al door de chinine eene intermisfie bewerk-

te, en alsdan niet met de/, chin, eene naar de ftolFelij-

ke oorzaak ingerigte behandeling der ziekte paarde, ver-

viel hij in eenen hectifchen toeftand , en flierf langzaam

,

foms onverwacht, aan uitputting, verwoesting en ont-

aarding van tot het leven noodzakelijke organen.

30. Van den kant des lijders.

De intermitterende vorm der ziekte maakte, dat vele

lijders , als aan tusfchenpoozende koortfen gewoon , den

besten tijd tot genezing lieten voorbijgaan, en zich zelve

met geheel verkeerde middelen behandelden , den genees-

heer
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heer haalden, wanneer de ziekte reeds eene zulke fclirik-

barende hoogte bereikt had, en zoodanige verwoestingen

in het Jigchaam had aangerigt , dat alle middelen vruch-

teloos waren. Sommigen wilden de voorgefchrevene

middelen niet geregeld gebruiken , anderen kon men de-

zelve niet binnen krijgen, — Alle deze oorzaken verge-

leken met die , welke wij bij de recidiven zullen opge-

ven, zullen voldoende zijn, ter verklaring van den dik-

wijls ongelukkigen afloop der ziekte.

Wanneer de koorts aanhoudend en het gevaar dringend

was , moest men zich door geenerhande verfchijnfelen of

complicatie (b. v. gedurige braking, maag of buikpijnen ,

ijling, bewusteloosheid enz.) van het voortdurend ge«

bruik der /. chin, doen affclirikkcn , dewijl men daarvan

naderhand geene kwade gevolgen kon befpeuren ; alleen

zorgde men dat het zweeten niet belet , de ontlasting

door lavementen bevorderd , de ziekte tevens naar des-

zelfs aard behandeld en de /, Mn, zoo veel mogelijk bij

de geringfte koortsverheffing gegeven werd (*). Verre

de meesten bekwam het , zelfs in het begin van den aan-

val gegeven , zeer wel ; in weerwil van alle onzuiverhe-

den en ziekelijke gelteldheid der buiksingewanden en der

vochten , werd het doorgaans wel verdragen en met nut

gebruikt.

In

() De roeesten ftemmen liiermede volkomen overeen. Zie Tiigs-

6EN, de Herfstkoortfen van 1826, bl. 55. Verflag van de te Gro»

ningen waargenomene ziekten, bl. 70, 71, Fricke, Bericht über

feine Reife nach Holland, 11. f. w. S. 30, 31. Jorritsma, Vef
Jlng, bl. 14. HiPPOCRATEs, Magazijn, D. VII. 3. bl. 260. G. a.

STRATiNG, Diss. Med. inaug, de Cinchon., Chtn., etc. §46.11.99.

Sasse, Gedachten over den aard en behandeling der ziekie ,h\,6im
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In alle dringende gevallen bad het geene contra indi-

tatit^ en alsdan kon noch mogt niets het gebruik der

chinine doen uitdellen , dewijl men daardoor alleen den

lijder kon ' behouden en men daardoor zelden nadeelige

gevolgen zag. Men moest het dikwijls en in kleine gif-

ten geven , want al te groote giften , op eens gegeven ,

veroorzaakten fomwijlen , even als ieder ander tonicum ,

hoofiipijn , benaauwdheid , zelfs brakicg , zoo als ma-

gendie ook reeds meende waargenomen te hebben (*);

uit dien hoofde is het dan ook fteeds beter de ƒ. chin,

buiten het acces , of dan , wanneer de koorts reeds hare

hoogte bereikt had (remisfie) , te geven , daar zij dan

gewoonlijk minder bezwaart. Offchoon ook de eerlte

gift fomtijds door braking werd uitgeworpen, wanneer

men de /. chin. dadelijk met het begin van den aanval

gaf; zoo werd desniettegen (laande de als fymptoma

aanwezige braking daardoor aanmerkelijk verminderd.

Alhoewel ook de /. chin. in deze epidemie , waarin de

ondervinding geleerd heeft , dat men , vooral bij de

kwaadaardige vormen der koortfen , reeds den tweeden of

' der-

(*) Revue Medicale 1822. Mars. p. 396. Thuessink, Genees k,

ïFaarnemiïigen^ 1828. bl. 1221. Bailly en anderen gaven in dè

kwaadaardige koortfen te Rome in 1820—22 de /. chin,, zonder

merkelijk ongemak daarvan te befpeuren, tot iio gr, en meerdaags,

en wel met zeer gelukkig gevolg. Hij meent, dat dit middel meer

neerzet dan prikkelt. Hij genas daardoor vele intermitterende koort-

fen, wiens voornaamfte verfchijnfel pijn in het epigastrium en ko-
' lijkpijnen waren: het fcheen geen de minfte irritatie op de flijmhuid

der maag te verwekken; welke hier waarfchijnlijk de kina in zelf-

ftandigheid in eenen boogen graad zou verwekt hebben. Reyue

Medicale 1827. Fevr. p. 182. Zie ook froriep, Noti^en. Band IX.

N°. 15. S. 233, en RICHTER, Specielle Therapie, Band X. S. 459.
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derden aanval moet wegnemen , wil men het gevaar van

continueel te worden , voorkomen , en dewijl men aldaar

den koortsbast in zelfHandigheid niet gerust geven kan
,

wijl dezelve niet verteerd en verdragen wordt, het hoofd-

middel (de facra anchord) was , zoo was hetzelve even-

wel voor allen niet even dienftig en nuttig. Zoo was het

b. V. in tusfchenpoozende koortfen , waar geene gevaar-

dreigende verfchijnfelen aanwezig waren , en welke , vooral

in het begin, dikwijls met inflammatoire, galachtige,

rheumatifche complicatie vergezeld waren , nadeelig ƒ.

chin» re geven , voor en aleer men deze complicatie had

weggenomen, en men genas dezelve het veiligst en duur-

zaamst door de gewone manier van behandeling en men

zag alsdan minder recidiven. Naarmate vooral het active

bij de koortfen meer fprekend was, was de chinine in

evenredigheid minder nuttig. De inflammatoire of fub-*

inflammatoire toeftand der buiksingewanden, die in deze

epidemie ook fomwijlen werd waargenomen , vorderde

,

dat men deze ongefteldheid eerst door gepaste middelen

wegnam , of dat men althans beide behandelingswijzen

zocht af te wisfelen of te vereenigen. Toen in Nov.

de ziekte meer rheumatisch was en de epidemifche koorts

zeldzamer werd, fcheen ook het gebruik der chinine

minder doelmatig (*>

In

(*) Ferjïag van de te Groningen 'waargenomene ziekten, bl,73.

Wanneer in bet algemeen die omftandiglieden aanwezig zijn, welke

RICHTER, Spec. Therapie, Band II. ^^S-ji opgeeft, moet def.chin.

boven alle anderen de voorkeur verdienen, en geene contra indica-

tie hebben, en zal voornamelijk bij den zeer verzwakten toeftand

der vertcringswerk tuigen nog goed verdragen worden. Richter,

Band X* S. 289—290.
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' In het algemeen , wanneer er geen periculum in mora

is, doet men best, om bij het gebruik der kina loogzou-

ten dezelfde regelen in acht te nemen als bij de kina.

Had men door de /. chin. het wederkeeren van den

paroxysmus verhoed , dan moest men dezelve nog eeni-

ge dagen in verminderde dofis laten nagebriiiken en dan

moest men het met andere middelen naar omflandigheden

laren afvvisfelen. Vooral kwamen alsdan afvoerende, op-

losfende , bittere , zacht opwekkende middelen te pas ,

eerst zachtere , vervolgens llerkere , doch niet zeer ver-

hittende middelen, als flor. cham, roii. extr. granu

tarax. , cent. min. card. bened. trifoUi aquat. , en

'quassiae , al of niet verbonden met laxantia en [al am-

tnoniac^ pillen uit kina, cal. arom. extr. valerian, en

kamfer; infuf. valerian. mtt fpirituofa yolatilia}, ijzer-

praeparaten, voornamelijk flor. fal. amm. mart.j welke

uitmuntend de zwakte en cachexie wegnam, de vaste

deelen verfterkte (johoreerde^ , de gelleldheid van het

feloed , de verftoppingen der buiksingewanden , en zelfs

den ontaarden toeftand der milt fcheen te verbeteren , voor-

al met kina verbonden ; verfterkende en voedende dieet

en het gebruik van Rhijnfchen of Bremer-wijn.

Wanneer men het tot dus verre behandelde nagaat,

tipt

:

Dat zoowel bij tusfchenpoozende , afgaande, als aan-

houdende koortfen , vooral dan , wanneer er gevaar drei-

gende verfchijnfelen aanwezig waren , de chinine in 1826

niet alleen zeer nuttig , maar ook tevens volftrekt nood-

zakelijk was , wilde men zijne lijders geene onvermijde-

lijke prooi des doods zien worden.

_ Dat men tevens met het gebruik der chinine (welke,

zoo
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ZOO als de ondervinding nu reeds genoegzaam bewezen

heeft, alleen het koortsverdrijvend vermogen der kina-

bast bevat) , zoo veel mogelijk, de ziekte tevens naar

hare geaardheid en complicatie moest behandelen , en

dus , de chinine gebruikende , ook tevens , zoo veel

doenlijk, de gewone kunstmatige beliandeling moest

voortzetten.

Dat, zoodra men door de /. chin, aan de indicatïo

yitalis voldaan had, de koorts geheel had weggenomen,

of dezelve tot eene geregelde intermittcns zonder gevaar»

dreigende verfchijnfelen had teruggebragt , men langza-

merhand , en in verminderde giften , met het gebruik

van dit middel moest ophouden , ten einde de nu over-

blijvende gastrifche 5 nerveufe, of andere ongefteldheid ,

door de gewone middelen te keer te gaan, en vervol-

gens door meer opwekkende en verfterkende middelen

de verloren krachten te herftellen , de overmatige gevoe-

liglieid te verminderen, de groote overhelling tot weder-

inftorting uit te roeijen , en dus de volkomene herftel-

ling te bewerkftelligen*

I

IL
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II. HOOFDSTUK-

ÏN HOE VERRE IS HET BIJ ONDERVINDING GEBLEKEN,

DAT MEN BIJ EEN GENOEGZAAM LANGDURIG GE-

BRUIK DER CHININE DE HERVATTING DER KOORTS

(RECIDIVEN) HEEFT KUNNEN VOORKOMEN ?

f

De Epidemie van i82(S was merkwaardig, uit hoofde

der menigvuldige terugvallen en naziekten, waardoor der-

zelver treurig aanwezen (teeds voortduurde. Immers

hoezeer ook het oog der meeste Geneesheeren op de

voorkoming derzelve gevestigd was , zoo bereikte men

op verre na niet altijd zijn doel. Dezelve hadden niet

alleen bij de geringere klasfe van werklieden , maar ook

bij meer gegoede menfchen plaats , zelfs fomwijlen bij

Iien, die zich het zorgvuldigst in acht namen. Dan

deze wederindortingen waren niet iets eigendommelijks

der ziekte van 1826, maar zij had dit met alle voorgaan-

de, in ons land waargenomene , met de onze overeenko-

mende ziekten gemeen. Zoo volgde er, volgens de

KOKER, in de ziekten van 1719 te Leiden^ inftorting

op inftorting , die zes- , zeven- , achtmaal
, ja zelfs nog

meermalen plaats had. In 1727 waren dezelve even

algemeen, zoo als blijkt uit van zelst, welke toen 'm.

de Beverwtjk in deze wederinftortingen met nut gebruilc

maakte van zijne Tinctura e minera martis natïva*

Pringle en grainger maken in de befchrijving der

ziekten van 1747—^48 ook menigvuldige malen gewag van

wederinftortingen. In 1 770—76 , 1779—82, waren dezelve

X zeer
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zeer gewoon , en wel dikwijls tot vijf- of zesmaal her-

haald 5 en konden , niettegenftaande een (lerk en aanhou-

dend gebruik . van den cort. peruv. na defzelver herftel-

ling , niet worden voorgekomen. — Overal vinden wij

by de fchrijvers onzer najaars-epidemiën , dat de lijdeïs

zich uitermate in acht moesten nemen , ten aanzien van

dieet , leefwijze , blootdeliing aan koude , nadeclige dam-

pen , enz. 5 dewijl de minlle misflag hen fcbielijk en

dikwijls deed inflorten en veeltijds op eene gevaarlijke

wijze (*).

Offchoon deze recidiven foms onverwacht, zonder

dat men daarvan eene oorzaak kon vinden en zonder dat

de lijder er redenen van wist te geven , verfcbenen , zoo

hadden echter bij de meesten meer openbare voorbe-

fchikkende of gelegenheidsoorzaken plaats , waaronder

voornamelijk de volgende behooren

:

ie. De bij vejen 5 na het onderdrukken der koorts,

fiog lang nablijvende ongedeldheid , buitengewone zwak-

hied 5 aandoenlijkheid, groote vermagering en kwaadfap*

pigheid. Algemeene of bijzondere verzwakking , werke-

loosheid en uitputting , ontftaan door langdurige fchade-

lijke oorzaken en meestal hevige- koortsaanvallen , waar-

,bij, zonder twijfel, de verteringswerktuigen biiitengc-

tvoon fterk waren aangedaan; — deze maakten, dat zulk

een

(^-k) J* DE KOKER, Diss, de morho epidemico anni 1719. Van
iÈLST, de Podagra, p. 162, Grainger, Historia fübris anomalae

Batavae, p. 43. Pringle, Legerzickten , Deel II, ' Hoofdfl. I.

IIoll. Maatfch, te Haarlem^ D. XVI, Sc. 2, bl. ii;? verv. Ferh.

van het Zeeuwsch Gen» te Plisfingen ^ D. X, M. 12T. IIoll.

Maatsck, D. XVJII. Ferh, van het Bat, Gen» te Rotterdam , D,

IX, Nat, en Gen, Corresp,'Societeit op nienigViildise plaatfen.
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een ligchaam minder gefchikt was , om tegen(land te

bieden aan allerhande fchadelijke uitwerkfelen , welke eea

gezond en (lerk mensch naauwelijks aandoen.

ae. Het verwaarloozen van eene behoorlijke nakuiir.

Wanneer men de koorts dadelijk door de /. chin, had

onderdrukt of had moeten onderdrukken, kon de lijder

zich verzekerd houden , dat dezelve , wanneer niet de

eene of andere crifts ontdaan was , gedurende of na het

gebruik der geneesmiddelen met de 8—14 dagen terug-

keerde. Ontftond na de recidiven eene nieuwe ziekte ,

die geregeld afliep , dan hield veelal te gelijk met het

fcheiden der ziekte , de aanhoudende neiging tot rccidi-^

yen op (*). Vele lieten aanftonds na het onderdrukken

of wegnemen der koorts alle geneesmiddelen varen , en

er kon dus niet op het wegnemen der (loffelijke oorzaak,

die veelal in den onderbuik zat ,
gewerkt worden , als-

dan ontftond dikwijls eensklaps eene geweldige koorts

met diarrhea^ dyfenteria ^ hepatitis^ lienitis^ febris

nervofa^ enz. , alle van eene booze asthenifche natuur (f).

Dikwijls ook gefchiedde het, dat, na het onderdrukken'

der koorts, de zieke en geneesheer op de ziekte niet

meer acht gaven en daardoor de gefchiktheid tot recidl»

ven niet genoegzaam trachtten weg te nemen, en dus

het verzwakte geftel niet voldoende door eene gefchikte

di-

(*) Sasse, Gedachten over de natuur en hehandeling der ziekte

van 1826—28, bl, 17. Het beste middel, om de volkomene herflel-

ling te bevorderen en de overblijvende grooce dispofitie tot recidi^

yen uit te roeijen, beftond in eene behoorlyke nakuur, gefchikte

dieet en vermijding der oorzaken.

(t) Thüessink, Oyerzigt, bl. 31.

X 2
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dieet en roborantia poogden te herflellen , om zoodoenv

de hetzelve de vorige (terkte terug te geven , waardoor

het meer reactie kreeg en niet zoo fpoedig door de

ziekteoorzaken werd aangedaan.

3<ï. Verzuim of vervvaarloozing van zuivering der eer-

fte wegen, die meestal zeer noodig was.

Daar de ondervinding geleerd heeft, dat onze koortfen

altijd op den onderbuik werken en infarctus van het

fystema portarum van de lever en van de milt en vele

atrabilaire [ordes veroorzaken , waren , na het wegne-

men der koorts , refolvcntia , laxantia en visceraal-

. klisteren , waardoor altijd flijm en zwarte doffen in eene

groote hoeveelheid geloosd werden , zeer dienfiig. Velen ,

bij wie na de koorts deze opitopping van ftoffen niet

weggeruimd was , vervielen daardoor in febris foporofa ,

enterica ^ dyfenterka ^ enz, (*) Wanneer de lijder te

trage ontlasting had, een langzaam toenemend gevoel van

volheid in den buik, koude aan handen en voeten , draai-

jing om het hart ^ enz. gevoelde , kwam er meestal re-

cidief,

4^. Blootftelling aan koele morgen- , avond- of nacht-

lucht.

Daar er eene verbazende gevoeligheid voor weêrsver-

andering de zieken bijbleef, zoo recidiveerden zij bij de

minde gevatte koude. Wanneer er flechts eenige dagen

eene fchrale , koude , noordoostevvind heerschte , en het

herfst-

(jC) Thuessink, QeneesTi, WaaTnem, 1828, bl. 226, Overztgt^

bl. 32. Banoa vond zich ook na de ziekte fteeds verpligt voor ge-

regelde ontlasting te zorgen, vooral bij de onregelmatige koortfen,

die daardoor geregeld werden. Verh, over deEpid, Ziekte ^ bl. 143,
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lierfstweder eenigzins guur was , had men dadelijk bl}

hen , die zich daaraan hadden blootgedeld, rccidiven (*).

5e. Dwaling in de dieet.

Velen gaven zich aan eenen flechten leefregel over en

overlaadden de maag met het eten van zwaar en nadee-

lig voedfel , als : fchapenvleesch , fpek , zecvisch , enz.

Bij fommigen, die wegens armoede, enz. weder fpoedig

hunne vermoeijende bezigheden moesten hervatten, was

het onmogelijkheid , bij anderen onwilligheid , om de daar-

bij zoo noodige leefwijze in acht te nemen.

Dat dikwijls in een en hetzelfde huis meer dan een

terugviel , was veel het gevolg eener zeer natuurlijke

oorzaak. Allen hadden deel genomen aan een' buitenge-

wonen maaltijd, of eenige , althans voor hertellenden,

ongefchikte fpijs gebruikt. Ook de uitwerking moest

bij allen dezelfde zijn.

,6e. Voortduring van de algemeene oorzaak der ziekte,

de fmetftof , blootflelling aan fchadelijke uitwafemingen.

Het moerasgift, of welke andere fmetftof ook de epide-

mie mag hebben voortgebragt , werkte even fterk op.

hen , die niet ziek geweest waren , als op hen , die reeds

lierftellende waren; „ want er is/' zegt bakker, „ wel

^ in de geheele natuur der epidemie geene reden te vin-

.„ den , waarom deze oorzaken hen , die reeds ziek ge-

.^ weest zijn , minder zou aangrijpen , dan die nog niets

„ geleden hebben." (f) De koortfen nestelden zich , als

het ware, zoo in het geftel, dat de geringfte oorzaken,

ver-

(*) Hippocraies Magazijn ^ t. a. pi, , bl. ao8. Sasse, bl. 79.

(t) "ötf rolkszieku, bl, 25, Stratino, Diis» citatUf p. 168»

X 5
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verandering van weder, zondiging in den leefregel, ver-

moeijing, blootllelling aan onzuivere lucht, vochtige

huizen , enz. , dezelve konden voortbrengen,

7e. Onderfcheidene gemoedsaandoeningen.

Armoede , verminderde welvaart , ontmoediging
, ja al-

les wat verflagenheid des gemoeds kon veroorzaken, als

luiden der klokken , lijkflaatfiën , fluiten der huizen, dra-

gen van rouw, enz., welke zoowel op hen, die begin-

nen ziek te worden , van eenen nadeeligen invloed zijn

en als deprimerende oorzaak werkt tot het bieden van

minderen wederfl:and aan het vermogen der ziekte , als

op hen , die nog gezond zijn , door hen vatbaarder té

maken voor het aannemen der algemeen werkende en on-

derfcheidene ziekteoorzaken.

De eenige oorzaak der terugvallen beftond fomwijlen

in eene niet geachte kleinigheid ; de waarneming van ze-

kere kerkelijke voorfchriften was er dikwijls de eenige

oorzaak van. Bijgeloof en vooroordeel heiligden deze

gebruiken of gewoonten , waartegen redenering nutteloos

was. (*)

Naar gelang eene dezer genoemde oorzaken meerder op

onze lijders werkte, waren ook recidiven menigvuldi-

ger. Maar wanneer, hetgeen niet zelden het geval was^

meerdere derzelve te zamen liepen , wanneer wij als ge-

legenheidsoorzaak daarbij voegen het moeijelijk en werk»-

zaam leven, hetwelk ook zelfs teedere en gevoelige,

onder de herflclde nog naauwelijks te tellen , menfchen

genoodzaakt waren te leiden , om, bij gebrek van bedien-

den , zich en de hunnen van het noodzakelijke te voor-

zien ,

(*) Ilippocrates Magazijn t. a, p. , bl. 204, 215. DANCA,bl.39#
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zien, is er wel niets meer noodig ter verklaring- def me-/

nigvuldige, met zekerheid door niemand te ontwijken en

nieer dan eens herhaalde wederindorting.

- Overigens moest men de oorzaak der recidiven niet,

200 als fommigen waanden , in de /. chin, , maar wel

in de natuur der epidemifche koorts zelve en de bijzon-

dere dispofitie des lijders , in verband met bovengenoemd

de oorzaken, zoeken, welke allen gemakkelijk in een

daartoe voorbefchikt ligchaam , de ziekte weder kon-

den terugroepen. Ook kan er wel geene reden be-

(taan , waarom de kina boven de /. cMn, , of omge-

keerd , eene zoodanige werking op een ziekelijk ligchaam

zoude kunnen uitoefenen , dat de koorts na eenen be-

paalden tijd niet zoude kunnen terugkomen ; beide heb-

ben namelijk door hetzelfde beginfel, hetzelfde koorts*

verdrijvend vermogen , zoodat ook hier de regel geldt

,

dat dezelfde oorzaken dezelfde gevolgen hebben. Ook

liebben wij in onze epidemie dikwijls kunnen waarne-

men , dat het bijna hetzelfde was, of de koorts van zelve

was weggebleven of langzaam door oplosfende en bittere

middelen of door de /. chin, genezen werd , zoodat het,

al het overige gelijk zijnde , onverfchillig was , wat mea

gebruikt had , dewijl geen dezer middelen , ter voorko-

ming van recidiven , de voorkeur boven andere ver-

diende.

• Sommige menfchen meenen waargenomen te hebben

,

^at zij, welker koorts voor de kracht van de chinim

geweken was, meer voor wederinftortingen bloot ftonden

tdan andere. Dan ieder opmerkzaam geneesheer zal my

toeftemmen, dat in 1826, (toen de herftelling fteeds

zeer langzaam volgde en fteeds een buitengewoon verbies

X 4 .

• van
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van krachten met de ziekte verbonden was , hetwelk

zich in alle verrigtingen des ligchaams , doch voorname-

ijk in het zenuwgeflel , te kennen gaf,) de recidiven^

zoowel bij hen , die al , als die niet van dit middel ge-

bruikten , plaats had , en dat het zeker is , dat het we-

derinvallen der gemelde koortfen niet zoo zeer als een

gevolg van de chinine ^ maar hoogstwaarfchijnlijk meer

als eene eigenfchap van deze foort van heerfchende koort-

fen zal aan te merken zijn, daar niet alleen deze herha-

lingen van koorts (zoo als gezegd is) bij het gebruik

der kinaloogzouten 5 maar ook bij die van de kina zelve,

plaats hadden. Dan daar de /. chin. , dat op den duur

kracht- en verfterking gevend beginfel , hetwelk de na-

tuur aan den bast zelven gegeven heeft , mist , (zoo als

wij vervolgens zien zullen,) zal men op den duur, door

Ideine hoeveelheden ƒ. chin, te gebruiken, daarvan zoo

veel kracht niet ondervinden, niet zoo veel beveiligd

worden tegen recidlven van de koorts , dan wanneer

men goede giften van de kina neemt, dezelve goed ver-

teert en langdurig genoeg gebruikt (*). Om deze reci^

diven voor te komen en de herftelling duurzaam te doen

zijn , moest men een tijd lang verfterkende middelen na-

gebruiken , vooral op die dagen , waarop anders de koorts

plagt terug te komen. Bij de herllelling is het van het

hoogde belang, dat de lijder eene verfterkende en op-

wekkende leefwijze in acht neme , dat hij van verfler-

kend voedfel gebruik make , doch vooral , ten einde de

vertering niet hinderlijk te zijn , eene geringe hoeveelheid

gelijk neme. Het matig gebruik van goeden wijn ver-

dien-

(*) Thuessink, Gtneesk. JVaarn, bl. 245.
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diende alle aanbeveling, even gelijk de beweging bij

opene frisfche lucht , mits zicii zorgvuldig tegen bekoe-

ling hoedende. Nadat de epidemifche koorts, ten minfte

derzelver hevigheid, onderdrukt was, moest men, lang-

zamerhand afdalende , aanhouden met het gebruik der

chinine , afgewisfeld met , na de verfchillende complica-

tiën ,
gepaste middelen , waardoor alsdan het best de re-

etdhen werden voorgekomen. Indien er alsdan (hetgeen

vooral in het begin der epidemie meermalen plaats had)

fordes in de eerde wegen aanwezig waren , waren zachte

laxantia , eenige dagen lang gebruikt , met of afgewis-

feld door f, chin, , zeer dienftig , en vervolgens , wan-

neer de ingewanden genoegzaam gezuiverd waren, tot

verfterking de kina. Een te vroegtijdig flerk en aanhou-

dend gebruik van de kina was fomwijlen zeer fchadelijk,

de lijders werden fteeds voller, benaauwder, en verlang-

den dringend naar eenige ruime ontlasting.

Bijaldien er geene flofFelijke oorzaak aanwezig was y

was het gebruik van chinine , of vooral de roode kina ,

het best om de recidiven voor te komen. Bij lijders ,

wier omftandigheden toelieten 14 dagen of langer de ge-

gevene voorfchriften in goeden ernst op te volgen, was

het best na het ophouden der koorts , wanneer geene

andere ziekelijke aandoeningen aanwezig waren, en de lij-

der zich, behalve zwakte, weder vrij gemakkelijk ge-

voelde op die dagen , waarop anders de koorts moest

invallen, in den voormiddag 4 of 5 gr. ƒ. chin, in poe-

ders of pillen van i gr. te geven en op de tusfchendagen

niets te laten gebruiken (*). In September en October

wa-

(*) Vergelyk banoa, bl. 145. H\j meende op deze w^jze te voor-

X 5 ko.
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waren de recidiven foms gelieel overeenkonTflig de eerllé

of epidemifche ziekte , kwamen foms zeer onverwacht en

verraderlijk op onzekere dagen en behielden op verre na

niet altijd den vorm van intermitterende koortfcn, maar

tastten dikwijls dan eerst den lijder onder de gedaante

van febris remittens nervofa of catarrhalis hevig aan.

Bij de invallende vorst van den winter van 1826—27,

tvaren de recidiven meestal eenvoudige tusfchenpoozende

koortfen , die men het best kon voorkomen , door op

de recidive dagen (dat is in quotidiana , den dag van

de volgende week , waarop de koorts het laatst heeft

plaats gehad , in tertiana de tweede , in quartana de

derde week ,) dezelfde gift ƒ. chin, of cort, periiv. te

g<ïven , waarmede men de koorts had weggenomen. Veelal

voldeed mij cort, periiv. regal, unc. i , met niicls vo^

fnicae gr. 11 tot 16 poeders, tusfóhen het acces te ge-

ven , maar boven alles elect. cort. 'pcriiv. met fal am*

motu 5 fal tart, en tart, emet. , dat men altijd met het

beste gevolg gaf. Banga en anderen gebruikten ook

met veel nut dec, cort, peruv, , rijkelijk bedeeld met

fal ammon, , foms fal tart, , tart» emet^ fal 7nir.

Vlaub , een weinig rheum^ tlnct, alocs c, myrrha , met

'txtr. gram, helenii ^ cent, min, oï f, chiri, , met een

•weinig fcammonium. Wanneer men de kina met fal

xtmmon, of tart, emet, geeft, zal men daarvan, in de

meeste gevallen, even min nadeel hebben als van dé

ƒ. chin,^ terwijl zeker de kina meer verlterkt en men

duur-

komen het gevoel van fpanning in den buik, de trage, ongeregelde

ontlasting, alsmede den foms toenemenden, altijd fchadelijken bon-

ter, dio anders by een meer aanhoudend gebruik fpoedig pntftondBn.
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duurzaam daardoor meerdere kracht verkrijgt , dan wan-

neer men ƒ. chln. geeft, die alleen het tegenwoordig

acces wegneemt en , zoo als de ondervinding leert , niet

200 goed voor recidivcn beveiligt ("'). Ook pulvis

^lummeri was bij recidiven met fcrophuleufe aandoenin-

gen tot verbetering en vermeerdering der werkzaamheden

in de klieren, tot oplosfmg van verhardingen en tot

•wegneming van de fcherpten in de vochten zeer dien-

ftig (t).

. Men moet bij recidiven de koorts niet laten inworte-

len , maar geve , zonder dat men ooit nadeelige gevolgen

Van het (tuiten derzelve zal zien , zoo veel of weinig

ƒ. chin» of kina als noodig is, om den paroxysmus weg

te nemen; waarna men tegen de recidive dagen vroeg-

tijdig roode kina in zelfltandigheid , meestal met yalc--

rian, , calmuswortel en een weinig fal ammon, of flor^

fal amm. mart, moet paren, wanneer er zelden reci*

liiven volgen ; bijaldien namelijk de zieken zich die

ïiiet, door het onvoorzigtig blootftellen aan koude of

door fouten in den leefregel , zelve op den hals ha-

len. Het best is , hetzij men chinine of kina zelve ge-

bruike , dat men fteeds eenigen tijd aanhoude , ten minde

lia den I4den dag, na het wegblijven der koorts, opdat

dezelve niet weder invalle (§). Welke zorg intusfchen

de

(*) Thuessink, Geneesk, Waarn, bl. 228.

(D^it gebruikten ook fomwijlen met voordeel Dr, ouiyKMAN|ea

SASSE te Groningen, Sasse, Gedachten , bl. 79.

(S) De s, chin,, zegt men, vordert nu grootere giften dan voor-

heen; dit komt grootendeels door -de meerdere hardnekkigheid der

koortfen, en doordien zij vervalscht wordt met stearine, maunite^

fuiker, fijn gekristallifeerd gips, sulph, calcis, vetftof, witte aga-

\
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de geneesheer ook mogte aanwenden , wanneer de lijder

niet hoogst voorzigtig was in zijne dieet , wanneer hij

2ich niet genoeg in acht nam of nemen kon , zich niet

warm in wollen (lofFen kleedde , 's morgens en 's avonds

niet in huis bleef, wanneer hij ongezeggel ijk, morrende ,

eigenwijs was ; en meende , dat men aan kleinigheden

niet moest toegeven, maar zich daartegen verzette, dan

waren terugvallen van koorts fteeds onvermijdelijk. „ Ge-

„ lukkig ," zegt banga , y, wanneer de wijze weder

„ fpoedig hulp vroeg , dan was ook fpoedig met weinig

„ moeite de koorts op nieuw verdwenen." (*)

Uit het door mij in de ziekte van 1826 waargenomene

en hiervoren gezegde , meen ik betrekkelijk de recidiven

te mogen opmaken

:

Dat men , in weerwil van het aanhoudend gebruik der

chininc , dezelve op verre na niet altijd konde voor-^

komen.

Dat de hervatting der koorts het best werd vborgcko^

men door de verwijdering en vermijding van al de hier-

voren opgenoemde oorzaken , vooral door de roode kina

en wijn , behoorlijke zorg voor de buiksingewanden en

werkzaamheden der huid en zorgvuldigen leefregel.

ricus, kryt, magnesia, boraciie, enz. Zie meylink, Scheik, Si'

bliotheekj D. III, N^ i, bl. 47. N^ 4, bl. 161. D. IV, N^ 6^

bl. 180, 184. Algem, Konst- en Letterbode 1827, N**. 38, bl. 182.

N*». 49, bl. 362. Vooral acker stratino, Diss, citai, p. 102—125

en aldaar aangeh, fchrij^crs.

^ CO Verhandeling t bl. 145.

m.
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IJl. H O O F D S T UK.

IS ER EENIGE GROND, UIT ONDERVINDING AFGELEID,

OM DE WATERZUCHT , ZOO VEELVULDIG NA DE GE-

NEZING DEZER KOORTSEN ONTSTAAN, AAN EEN

TE SIERK EN LANGDURIG GEBRUIK DER CHI-

NINE TOE TE SCHRIJVEN , OP HEEFT MEN BJJ

EENE VOORZIGTIGE TOEDIENING VAN HET

CHININE-ZOUT EENIGE NADEELIGE UIT-

WERKING OP HET EEN OF ANDER DEEL

VAN HET MENSCHELIJK LIGCHAAM

WAARGENOMEN?

Dat de waterzucht , eene landziekte van ons vochtig

klimaat , en het gevolg van tusfchenpoozende koortfen ,

verhardingen en ontaardingen der buiksingewanden en

vele andere kwalen meer is , zal een ieder , die eenigzins

met de geneeskundige gefchiedenis derzelve bekend is

,

mij gereedelijk toeftemmen.

FORESTUS, VAN HELMOND, SYLVIUS DE LE BOE,

TULP en vele anderen hebben dezelve reeds vroeg be-

fchreven. Van helmond zegt: „ se supra aoco hydro-

^ picos , etiam quorum lotium jam ex cruento nigricaret^

„ et tota nocte vix unum Cochlear minxerant in pristi-

„ nam sanitatem restituisse ," en „ in autumno 1605 ex

„ Anglia Antverpiam rediens, reperi aliquot centenos post

„ malignam atque popularem febrim hydropicos; multos

« sa-
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^ sanavi, multique sub infaustis aliorum tentaminibus

„ perierunt." ()
"

Ook na de epidemie van 1669, 1719, 1727, 1747

—

48, 1772—76, 1779—82 waren kwaadfappigheden,

verftoppingen en ontaardingen in de lever en milt en

vele wacerzuchtige zwellingen bijna even algemeen ^n

even bezwaarlijk te genezen , als in onze epidemie van

1826 (tJ. Hoewel het niet te ontkennen is , dat bij on-

derfcheidene voorwerpen en op onderfcheidene tijden deze

waterzucht van eenen ongelijken aard was, en dat men

dien ten gevolge, van onderfcheidene geneesmiddelen ook

fomwijlen eene zeer verfchillende uitwerking zag , zoo

heeft echter de ondervinding genoegzaam geleerd en (tem-

men alle geneesheeren daarin veelal overeen, dat de alge-

meene oorzaak in zwakte en atonie gelegen was, met

bijvoeging, in fommige gevallen, van gebrek aan rood

en rtolbaar bloed, ziekten der milt, enz. door de be-

fchouwing der lijken bijzonder aangewezen ; — en daar

de

(*) Helmontiüs, Ignotus hydrops, § ii, p. 418, benevens an-

dere oude fchrijvers, aangehaald bij thyssen, Geschiedk, Beschr,

der Ziekten in de Nederlanden^ bl. 329.

(t) Sylvius, Praxeos medicae Tract, X, § 496, 797, 818. G. fa-

Kois, Disu de morbo epidemico hactenus inatidito L. B» grassante

heidae 1671. J. de koker, de morho epidemico anni 1719. Swie-

TEKius, Comment, in h. boerhaave, Tom, III, p. 98, 119. Grain-

ger, Hist. febris anom. Bat, p. 43. Pringle, Legerziekten , II

Deel, Hoofdfl:. I, bl. 20. De man, Kwaadaardige Roikoorts, bl,

51, 59, HolL Maatsch, te Haarlem, D. XVI. St. 2. bl, 117 vcrv.

Verh, van het Zeeuwsch Genootschap te Flisjingen, D. X,bl. 122,

143, en op vele plaatfen bij bicker. Ferh. van het Bat. Gen, te

Rotterdam^ Deel IX, en Verh, van de Nat, en Gen, Correspon"

dentie-Societeit,
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de milt met het opflorpend vaatgeflel , vooral dat der

biiiksingewanden , in naauw verband en gelijke verrigting

ftaat , zoo moet ook de waterzucht, waartoe onze voch-

tige lucht en verflappende leefwijze reeds menigvuldige

aanleiding geeft het gevolg ven ontaarding in dit , zoo-

wel als andere buiksingewanden zijn.

Dat eene verharde en ontaarde milt waterzuchten ver-

oorzaakt , zeide reeds boerhaave , en zulks wordt door

de ondervinding in alle moerasfige landen bewaarheid

;

dit is in al onze najaarsepidemiën opgeteekend en wordt

door de lijkopeningen bevestigd.

Offchoon verftoppingen der klieren, zoogenaamde in*

farctus , opzwelling en ontaarding van lever en milt ^

dikwijls oorzaak tot waterzucht mogen geweest zijn, zoo

vond men in deze epidemie ook dikwijls de eene zon-

der de andere, en dezelve fchenen alle het gevolg van

dezelfde oorzaak, namelijk zwakte en aiome ^tezijn (*),

Er was na de ziekte , door de algemeene verzwakking

en werkeloosheid, vooral van het fysi/iema lymp/iaiicum,

een verloren evenwigt tusfciien de affcheidende en opdor-

pende vaatjes in het celwijs weeffel of in eene der hollig-

heden van het ligchaam ontitaan. Had deze zwakte in

de va/a ahforhenüa plaats ,. zoo verminderde derzelver

inzuigende kracht, of ging fomwijlen geheel verloren;

in de vafa cxhalantia daarentegen bragt deze verzwak-

king eene verflapping en gelijktijdige verwijdering harer

mond-

(*) „ De groote zwakheid," zegt bakker, iVollszteJite ^\A,i\;)

,% in overigens gezonde en zelfs met een meer dan gewoon llerlc lig-

cliaamsgeftel voorziene menfchen moet worden gehouden voor eene

oorzaak van de onder fcheidene flepcnde ziekten, hetzij alleen of in

verband met de eerfte algemeene oorzaak der ziekte.
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mondjes te weeg, zoodat dezelve te vele vloeifloifetl

doorlieten. Dat algemeene verzwakking en atonlc veelal

de oorzaak der waterzucht en andere naziekten was,

bleek uit de behandeling, dewijl men daarin het best

Haagde, door verwerkende, opwekkende en oplosfende

middelen , chinine , doch vooral cort, peruv, , afgewis-

feld met refohentia en diuretica (*). Wanneer de

waterzucht met zwakte en koortsachtige aandoening ver-

bonden was, moest men (leeds deze eerst door cort*

peruv. of chinine wegnemen en dan diuretica refoU

yentia geven, of althans beide deze middelen (leeds

trachten te vereenigen.

^ Ieder oplettend geneesheer zal met mij in de epidemie

van 1826 hebben waargenomen, dat velen, door het niet

gebruiken van tonica en cort, peruv,^ diendig om de

verlorene veerkracht der ingewanden te herdellen, wa-

terzuchtig werden. Ongepast en ontijdig toegediend

,

kan zij zeker nadeelig zijn , maar dat de waterzucht

meermalen ten onregte als het gevolg van het gebruik

der koortsbast en chinine befchuldigd is, weet ik bij

ondervinding (f).

De (lechte ligchaamsgefleldheid , vermeerderde armoe-

de , flecht voedfel en leefwijze , verkeerde geneeskundige

behandeling, drukkende gemoedsrtemming , aanhoudende

kom-

(*) Met dezelfde beliandeling Haagden ook anderen het gelukldgst.

Zie JORRITSMA, Verflage bl. 35. Popken, Ilist» epid, malignae ^

etc. p. j6. Hij verbond de chinine en andere kinabereidingen met

vinum Ipecac» Ferfïag van de te Gron, waargen» Ziekten, h\,7ZM

Thyssen, de Herfstkoortsen, hl. 98.

(t) Zie ook JORRITSMA, Ferjlagf bl. 34.
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kommer, zorgeloosheid en andere deprimerende gemoeds-

aandoeningen, geftadig aanlioudende zittende leefwijze,

gebruik van vele flappe dranken , belette huiduitwafeming

bij vochtig , koel klimaat , (lappe atonifche ligchaams-

gcrteldheid, enz. hebben veelal en rot het ontdaan der

koorts en tot het voortbrengen der waterzucht het hunne

bijgedragen. In vele gevallen had het volgende plaats

:

in eenig ligchaam namelijk , dat door de koorts aangetast

is , hebben bijzondere affcheidingen , vooral door de huid ,

plaats , waardoor verfchillende fchadelijke ftolFen wegge-

ruimd worden ; bijaldien nu deze affcheidingen , vooral

wanneer dezelve reeds gedurende eenigen tijd hebben

plaats gehad, zoodat het ligchaam aan dezelve gewoon

is, plotfeling onderdrukt worden, doordien de koorts

zelve onderdrukt wordt , kunnen zoodanige ftofFen , aan

welker affclieiding het ligchaam nu reeds gewoon is, niet

dadelijk gelluit worden , en daar zij langs de gewone

wegen der huid niet meer weggevoerd kunnen worden

,

zoo blijven dezelve in het ligchaam , de werkzaamheid

der uitvvafemende vaatjes vermeerderd zijnde , in de in-

wendige dq^len zitten , en veroorzaken plaatfclijke of al-

gemeene waterzucht. Ditzelfde zagen wij dikwijls ge-

beuren , indien de koorts van zelve wegbleef, en dus

noch de chinine noch andere koortsverdrijvende middelen

dezelve konden veroorzaakt hebben.

Offchoon meestal zwakte oorzaak der waterzucht was,

zoo was dezelve echter in eenige gevallen van eenen

meer fthenifchen aard , dezelve was alsdan , zoowel door

de catarrhalc complicatie, als door de kwaadfappige

fcherpte der vf^chtcn , met pijn , hitte , koorts en eene

roosachtige ontfteking der lever, milt, of onderbuiks-

y in.
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ingewanden vergezeld , en werd dan niet met chinint ,

maar het best met crem, tart,^ nitrum en calomel be-

handeld (*).

Opzwelling der voeten en allerhande waterzuchtige

aandoeningen , verhardingen en verdikldngen van allerlei

aard , worden als zoo menigvuldige bezwaren , niet al-

leen door het onkmidig gemeen , maar zelfs door lom-

mige geneesheeren , tegen de chinine in het midden ge-

bragt. Dan hoe ongerijmd zulk een geloof is , zal een

ieder begrijpen , die de oorzaken der ziekte en de wer-

king der chinine op het menfchelijk ligchaam heeft na-

gegaan (I). Immers, wanneer men (zoo als isenflamm

zeer waarfchijnlijk maakt) derzelver werking eenig en

alleen op de zenuwen van het organisch leven bepaalt

,

daar al de in de epidemie gevondene ziekelijke verande-

ringen juist in eene verzwakking dier zenuwen haren

oorfprong hebben en deze eerder door de chinine moes-

ten weggenomen , dan voortgebragt worden , dan zal

men zien , hoe ongerijmd zulk een geloof is. Hoe on-

redelijk is het, van de chinine te verwachten, hetgeen

men nimmer van de kina verwachtte. Daar de koorts

niet de grondflag der ziekte, maar alleen een kenteeken

derzelve is, blijft de oorzaak in het ligchaam aanwezig,

offchoon het uitwerkfel voor eenigen tijd onderdrukt is.

In dezen tusfchentijd kan een ander ligchaamsdeel in

eenen

C^") Zeer goed befchrijft deze foort van waterzucht thyssen , de

Herfstk. , bl. 77—82. Thuessink, Overzigt, bl. 33.

(f) Zie daarover isenflamm, Versitch über die nerven^ %^i^^97^

Bailly de blois , Traite anatomico-pathologique des fièvres inter-

mittentes simples et pernicieuses , etc. Paris 1825, P* *4^5' Ackkr

STRATING, Diss. cit, p. 139 sqq.
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eenen toelland geraken , die hetzelve gefchikt maakt om
de zitplaats der ziekte te worden, en ziedaar eene ver-

plaatling.

De gevolgen, die fomwijlen op de koortfen, die door

de /. chtju beftredcn vaaren , volgden , moesten niet in

dit geneesmiddel, maar in zeer vele andere oorzaken,

als : het kwaadaardig karakter der ziekte , de ligchaams-

gefleldheid , dieet , enz. gezocht worden , terwijl daar-

entegen de ƒ. chin, dikwijls een zeker en veilig middel

tegen deze kwalen was (*).

Alle deze gebreken en gevolgen der koorts kwamen

onder de armen het meest voor, terwijl bij de meer

gegoeden , die zich beter in acht konden nemen en bij

wie goede geneeskundige hulp gebezigd werd, zoodani-

ge kwalen zeer zeldzaam waargenomen werden. Er is

mij en vele anderen zelfs geen eenig voorbeeld bekend

,

waaruit het waarfchijnlijk werd , dat door het gebruik

van f, chin, , of eenig ander gefchikt koortsverdrijvend

middel , onder overigens goede verpleging , zoodanige

ziekelijke aandoeningen ontdaan zijn (j).

Wanneer men tevens de geneeskundige gefchiedenis

der moeras- of najaarskoortfen raadpleegt , zal men ont-

waren, dat waterzucht en andere naziekten voorheen

even menigvuldig waren als nu. Thijssen, jorritsma,

BANGA en anderen , die de ziekte befchreven hebben

,

verzekeren tevens, zoo als ook ik uit ondervinding met

voorbeelden zou kunnen ftaven , dat waterzucht even

zeer volgde , hetzij men al of niet de /. chin, had ge-

he-

et) ACKER STRATING, 1. C. p. I46.

Ct) L, c. p. 149, 150.

Y 2
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bezfgii (), In Emhden^ daar ook onze ziekte, hoewel

goedaardiger , heerschte , ^n ook de /. chin, alle 2 uren

tot 2 ^ 3 gr. gegeven en volftrekt noodig bevonden werd

,

kwamen waterzuchtige zwellingen daarentegen als na-

ziekten flechts weinig voor (f). De hoogbejaarde Vrie-

fche geneesheer folkertsma , zeer tegen het gebruik

der chinine ijverende, zag echter evenzeer waterzucht na

onze ziekte , als kirckhoff dezelve zag na de kwaad-

aardige koortfen in de veldtogten van 18 12— 13 (§). Ik

zelf heb in deze epidemie meermalen ondervonden , dat

in gevallen , waar de lijders , na het onderdrukken der

koorts door de kina, aanmerkelijke zwelling der onderde

ledematen gekregen hadden, zij door het voortdurend

gebruik der /. chin, ^ verbonden met digitalis^ extr,

fquillae of andere hydragoga , deze zwelling en de re-

cidiven der koorts ten fpoedigfte zagen verdwijnen. Ook

zag men dikwijls , dat, indien men niet reeds in den

beginne de boosaardige koortfen , waarin congestie naar

het een of ander ingewand aanwezig was , had onder-

drukt , fpoedig daarop deze en andere kwalen volgden

,

die veel erger dan de koorts zelve en veel moeijelijker te

genezen , ja dikwijls ongeneeslijk waren , en vruchteloos

trachtte men alsdan , door ervaring geleerd , door het

tot dus verre verwaarloosd gebruik van dat koortsver-

drijvend middel de ziekte paal en perk te (tellen , dewijl

als-

(yt) Thyssen, t. a. pi. Stratino, p. 148.

(t) Fricke, Bericht^ S. 36.

C§) Folkertsma, Kort Verflage enz,bl. 23, 32. J. r. l.kirck-

HOFF, Geneesk* IVaarn. bl, 342 vcrv. Sasse, Gedachten y bl. 7a.
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alsdan de koorts zelve een gevolg dezer kwalen was en

daarvan afhing (').

Eene nog grootere blaam hebben de verhardingen

van lever, milt en darmfcheilsklieren aan de chininc ge-

geven 5 maar met geen meerder regt. Dan hoe kan men

aan de chininc het voortbrengen van verhardingen toe-

fchrijven , daar A^zq evenzeer bij vorige epidemiën wer-

den waargenomen , dezelve evenzeer (zoo niet meerder)

aanwezig waren , hetzij men de chininc al of niet gebe-

zigd had; daar ^^ chininc alleen de koortsverdrijvende

kracht der kina bevat , en in gevallen van gevaarlijke

koortfen , alleen de koorts , maar niet de ftoffelijke oor-

zaak der koorts wegneemt ; deze integendeel blijft in het

ligchaam huisvesten, en wanneer, door eene aanhouden-

de onderdrukking der (hoewel verkeerde) pogingen der

natuur , deze ftof niet ontlast wordt , moet dezelve

noodzakelijk zich ten laatfte nederzetten in de plaatfen

van zuivering des ligchaams, in de klieren der buiks-

ingewanden.

Op welk eene wijze het chininc-zout per se verftop-

pingen en waterzucht konde voortbrengen, is moeijelijk

te begrijpen. Dat zoodanig iets door de kina kan ver-

oorzaakt worden, is af te leiden, doordien dezelve, in

eene groote hoeveelheid gegeven zijnde , de maag en in-

gewanden bezwaart en zoo in deze eenen tegennatuurlijken

toefland verwekken kan, hetgeen men geenszins van de

chininc zeggen kan , als hetwelk in zeer kleine giften

genoegzame kracht uitoefent; bovendien heeft de onder-

vinding geleerd, dat dit gevoelen onwaar is. De me-

nig-

(•) ACRER STRATING 1. C. p. I48.

Y 3
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nigvuldige door' bailly gemaakte waarnemingen alleen

zijn genoegzaam , om hieromtrent allen twijfel weg te

nemen. Hij nam waar , dat de inwoners van Italië ,

onder welke verdoppingen der buiksingewanden, inzon-

derheid der milt , (leeds zeer menigvuldig zijn , heviger

werden aangedaan, naarmate zij meer moerasfige oorden

bewoonden , verder van de fteden , van goede genees-

kundige hulp verdoken waren of wegens armoede min-

der van de kina of chinine konden gebruik maken , ter-

wijl zij 5 die behoorlijk eerst door evacuantia en vervol-

gens cort, periiv, behandeld werden , door deze kwalen

geenszins werden aangetast.

Menard wil, bijzonder bij kinderen, federt het bo-

venmatig gebruik der chinine , eene toeneming van wa-

terzucht , langzame en mpeijelijke herftelling , verflopping

der buiksingewanden, vooral opzwellingen van lever en

milt, bemerkt hebben (*}. Desportes (f) verhaalt

twee voorbeelden ^ waarin dit middel eene maagontfteking

fcheen te weeg gebragt te hebben. Dergelijke gevolgen

meent ook martins (§), na deszelfs gebruik in de tus-

fchenpoozende koortfen, te Narbonne^ in 1825, waar-

genomen te hebben. Torelli (o) gaat zelfs zoo ver-

re, dat daar hij meent befpeurd te hebben, dat de

/. chin. in zemiwachtige ziekten kwade gevolgen had en

de inftortingen bevorderde, hij deszelfs gebruik in alle

koort-

C*) Révue Médicale Nov. 1823. Gerson und juliüs, Magazin
der gesdmmte Heilkunde, B. VII, St. i, S. 193. Bailly, l.c.p.419

Ct) Révue Médicale 1823. Dec. p. 497.

CJ) Aldaar 1826. Dec. p. 513.

(*) Allgemeine Med, Annalen 1825. Nov. S. 1575.
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koortfen verwerpt. Mulder en roelands meenen

,

door het gebruik van dit middel , kolijkpijnen te hebben

waargenomen (*). Dan daar deze heeren zelve getui-

gen , dat deze koortfen haren oorfprong namen uit den

ziekelijken toeftand en buitengewone zwakte der onder-

buiksingewanden ; is het niet te verwonderen , dat in

zoodanigen toeltand de ƒ. chin, voor de zoo gevoelige

maag en ingewanden nog een te hevige prikkel was,

terwijl bittere middelen veel beter moesten voldoen en

ook ter genezing voldoende bevonden werden. Ook

kon alhier, zoo als ik en anderen in deze epidemie fom-

wijlen hebben waargenomen, met de koorts eene Z^^-

inflammatoire toefland van maag of ingewanden, of al-

thans zeer groote gevoeligheid , plaats hebben , in wel-

ken toefland zeker groote giften ƒ. chin, niet veilig ge-

geven konden worden , en van geene uitwerking waren

,

omdat dezelve , even als alle andere prikkelende midde-

len, de pijn vermeerderden en veelal door braking wer-

den uitgeworpen.

Alle deze aan de /. Mn, toegefchrevene gevolgen , zijn

door mij en vele anderen , hoewel wij onze zieken zoo

zorgvuldig mogelijk in acht namen , zelfs bij zeer gevoe-

lige lijders , Kiet bemerkt. De meeste fchrijvers , die over

de f. Mn. gefchreven hebben , hebben ook geene kwade

gevolgen op maag of andere ligchaamsdeelen kunnen be-

fpeuren , hoewel zij het ook in zeer groote giften toe-

dienden (t). Het eenige nadeel , dat door mij , indien

ik

^*) Bijdrage tot de Geschiedenis der heersch, ziekte y bl. 22.

(t) Strating, Dlss, clt. p. 145. Bailly de blois, 1. c. p. 412.

HoüZELOT, Journal général de Médlclney Avril 1822, p. 191 etc.

Y 4 Mar-
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ik hetzelve fn te groote dofes en dan midden in het

acces eener koorts liet toedienen, te weeg bragt , was,

dat het fcheen in enkele gevallen hoofdpijn en bcnaauwd-

heid te vermeerderen en eeiiige malen door braking we-

der werd uitgeworpen ; hetgeen men echter dikwijls kon

voorkomen , door de /. chin. met aq, mcnth, pip, fp*

mtr. 'dulc. en fyr. cort, aur. te geven, vooral nuttig

was een zoodanig mengfcl bij irriiabeh geltellen, be-

naauwdheid, braking, zenuwachtige, hysterifche aandoe-

ningen en verzwakking der ingewanden.

Mijne ondervinding heeft mij overvloediglijk geleerd

,

dat men, bij eene omzigtige toediening van het chiinnc-

zout , geen de minfle nadeelige uitwerking op het men-

fchelijk ligchaam door dit middel zal zien.

Dat , wel verre van de waterzucht te bevorderen , in

1826—27, toen de waterzucht veelal uit zwakte en ato-

nic veroorzaakt was , hetzelve en alle andere kinaberei-

dingen pen der vermogendlle middelen ter genezing der-

zelve was.

Dat alleen in die enkele gevallen , wanneer dé water-,

zucht van eenen meer fthenifchen of activen aard was

,

de ƒ. chin, , zoo lang dit tijdperk duurde , niet te pas

kwam , althans dat er alsdan andere middelen vooraf

Martinet, Révue MidtcaU 1824. Tom. I, p. 393 etc. en vele an-

dere aldaar aangehaalde fclirijvers, die dit middel herhaalde reizen in

groote giften van <S—10 gr. toedienden.

IV.
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IV. HOOFDSTUK.

STAAT HET GEVOEL VAN ALGEMEENS ONGESTELDHEID,

DAT BIJ VELEN NOG ZOO LANG NA HET WIJKEN DER

KOORTS IS WAARGENOMEN, IN VERBAND MET HET

ONTIJDIG OF TE VEELVULDIG AANGEWEND GEBRUIK

DER CHININE-ZOUTEN?

Men heeft gevraagd (zegt bakker) , of het kinazout

eenig aandeel heeft in het voortbrengen of onderhouden van

na de zit-kte van 1826 overgeblevene kuiijnende kwalen ,

voornamelijk van de aandoening onder de borst en de we-

derinrtortingen. En inderdaad, wanneer iemand zulk eene

zware ziekte in den tijd van een etmaal ziet genezen, bijzon-

der wanneer zoo iemand , ook zelfs in zaken van eenvoudige

ondervinding , aan redenering , hoedanig die dan ook zijn

moge, gaarne de voorkeur geeft boven waarneming, zoo

iemand zou dan ook ligtelijk kunnen droomen van een

voor de gezondheid zeer nadeelig geweld, der natuur-

werking aangedaan door een geneesmiddel, hetwelk , vol-

-

gens de algemeene (tem der ervaring, gehouden wordt

voor een fpecifiek en goddelijk vermogen te bezitten,

zonder hetwelk men in het hoogde gevaar telkens zijne

toevlugt had moeten nemen tot den moederbast zelven,

welke nogtans bekend is voor minder zeker te werken

in zulk een kort tijdbeftek en te gelijk met zijne koorts-

verdrijvende krachten, welke in ons geval alleen van nut

Y 5 moes-
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moesten zijn , onder eene groote hoeveelheid van (tof

andere vermogens te bezitten, die in deze epidemie meer

fchadelijk dan voordeelig moesten zijn. Er blijft derhalve

(zegt diezelfde fchrijver) in het gebruik van dit middel

niets te betreuren overig, dan alleen, dat er handen te

weinig waren , om hetzelve aan meerdere zieken uit te

reiken.

Onder deze overblijffelen der ziekte moet ook gereld

worden , een gevoel van algemeene ongefteldheid , het-

welk de lijders langen tijd bijbleef.^ Bij velen beftond

het hoofdzakelijk in eene zeer verdrietelijke gewaarwor-

ding van zwakheid en lusteloosheid , het was veelal ge-

paard met eene fpanning in den hartkuil en bovenbuik-

ftreek ; men zag hetzelve voornamelijk , wanneer dikwijls

recidiven hadden plaats gegrepen, en dan had de fpijs-

vertering zeer veel geleden en de huidwerkzaamheid was

dan bijna altijd geheel belemmerd, de eetlust veelal ver-

loren , altijd gebrekkig, in weinige gevallen bovenmatig;

veelal hadden er alsdan ontaardingen en verfloppingen

der buiksingewanden , waterzuchten , klierziekten of

fcorbutieke aandoeningen plaats ; bij velen was de ont-

lasting gewoonlijk traag of geheel achterblijvende, waar-

op dan fpoedig opgeblazenheid en winderige fpanning

van den buik , kortademigheid en pijn in de lever of

miltflreek, enz. volgde. De meesten waren flaauw,

lusteloos, kleinmoedig , morrende en ongefchikt, om

eenige bezigheid te verrigten, eenige zeer opwek-

baar , fpoedig aangedaan , fchrikachtig , bij nacht met

angftige droomen geplaagd , zeer ongedurig , en wilden

zich met kracht verzetten tegen deze lastige gewaarwor-

ding , door zich tot eenige bezigheid te vermannen.

Wan-
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Wanneer deze zich wel in acht namen en niet te

vroeg met het gebruik van gefchikte geneesmiddelen op-

hielden 5 herllelden nog vele zonder recidiven , vooral

onder den meer gegoeden (land. Behoeftigen , die de

nood drong den gewonen arbeid zoo fpoedig mogelijk

weder op te vatten , waren minder gelukkig (*). Hij

,

die met mij aandachtig de ziekte heeft kunnen nagaan ,

befpeurde ook (leeds, dat, hetzij men chininc ^ cort,

peruv, of andere middelen gegeven had, de lijder (leeds

dikwijls na den eerden aanval bijzonder afgemat, neêr-

flagtig, lusteloos was, over (lerke zwaarte en vermoeid-

heid in de ledematen, fpanning en gevoel van volheid,

en over eene geweldige zwakte en verlies van krachten

klaagde , zoodat fommigen na de koorts het bed naau-

welijks konden verlaten en de (terkfte menfchen meerma-

len in flaauwte vielen. Hij , die gezien heeft , hoe he-

vig de ziekte , door deszelfs fecundaire toevallen , de lij-

ders dikwijls aantastte, zoodat velen zelfs, na eene

ziekte van 3^4 dagen, er groenachtig bleek en zoo

vermagerd uitzagen , dat men hen naauwelijks herkende

;

hij , die de hevigheid en kwaadaardigheid der ziekte , de

groote zwakheid en het fchielijk toenemend verlies van

krachten , de onderfcheidene (lepende kwalen , die daar-

van het onmiddellijk gevolg waren, de groote gevoelig-

heid, waarmede deze geduchte, onverwachte zwakte ge-

paard was 5 hij, die de natuur der oorfpronkelijke ziek-

te , bij welke eene doordringende aantasting van hét

ganfche ligchaam niet te miskennen was, die de alge-

meene verhoogde ziekelijke aandoenlijkheid en gevoelig-

heid

() Banga, bl, 37. Fricke, S. a8.



(348 ;

heid (crphismus) van het zenuvvgeftel, en vooral van

het fystema cardiacum , te gelijk met het verminderd

werkingsvermogen of verflapping des vaatgeftcls en van

de vaste deelen in het algemeen , de geringe werkzaam-

heid der levenskrachten bij het begin der ziekte, fpoedi-

ge overgang der ziekte tot zenuwaandoeningen , bedwel-

ming, flaapziicht , beroerte, iluipen , flaauwte, vcrftands-

vet'warring, enz. de verfcheidenheid in het voorkomen

en de hevigheid der vcrfchijnfelen , de bijzondere ont-

aarding der fecretiën van het darmkanaal en huid , de

algemeenheid en gelijkaardigheid aller verfchijnfelen bij

verre de meeste zieken , de wijze van ilerven , die meest

plaats had door uitputting, de befchouwing der aanlei-

dende en voortdurende werking der oorzaken , den kwij-

nenden toefland der reconvalescenten , die zich iteeds

onvolkomen en langzaam herhaalden , enz. ; hij , die dit

alles in deze epidemie met een oplettend oog heeft gade-

geflagen, zal de oorzaak der naziektcn niet in het bezi-

gen der chinine behoeven te zoeken en mij gereedelijk

toeflemmen , dat deze alle het geilel diep aantastende

oorzaken maakten , dat velen lang het gevoel van algc-

mecne ongefteldheid moest bijblijven, (let onderzoek der

lijken , waaruit het kwaadaardige en het geftel diep aan-

tastende der ziekte genoegzaam blijkbaar is , bevestigt

ook het verwoestend vermogen der koorts, vooral , wan-

neer zij aan de natuurwerking alleen werd overgelaten,

als den lof aan het eenigst zeker en fpecifiek geneesmid-

del voorheen toegebragt. De in de lijken gevondene ge-

breken komen niet minder overeen met den algemeenen

verzwakkenden aard ^er ziekte, met de overgeblevene

kwijning en het gevoel van algemeene ongefleldheid en

de
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de voortrefFelijke uitwerking der ijzermiddelen, wier groot

vermogen in een' bloedeloozen en verzwakten toeftand

der ingewanden , gelijk mede in uitzetting en verflapping

der milt , door, afloopende koorts veroorzaakt , ieder' ge-

neeskundigen bekend is. — De geneeskundige gefchiede-

nis daarenboven leert ons , dat ook^ in alle vorige derge-

lijke epidemiën de hcrflelling fleeds onvolkomen en zeer

langzaam ging ; de zieken fteeds kwijnend , bleek , tanig

van kleur , lusteloos , krachteloos en ongelleld bleven

,

en dat er toen dezelfde naziekten , vooral hardnekkige ver-

ftoppingen der ingewanden , bijzonder in de milt en het

darmfcheil^ verfclieidene foorten van geregelde en ongeregelde

tusfchenpoozende koortfen , die de krachtdadigfte midde-

len hardnekkig wederfiionden en bijna onoverwinnelijk waren,

plaats hadden; ook waren kwaadfappigheden en water-

zuchten toen zeer algemeen , terwijl toen inllortingen ook

zeer gewoon waren , en wel fom wijlen tot vijf, ja acht

herhaalde malen, en dat dezelve toen zelfs, in weerwil

van een aanhoudend en (lerk gebruik van den koortsbast

na dcrzelver hertelling, geenszins konden worden voor-

gekomen. Onder de uitwerkfeien , die de /. chin, , in-

dien dezelve in meer dan gewone dofis gegeven wordt,

zoude voortbrengen , wordt geteld : duizeligheid , en een

algemeen gevoel van opgewektheid, gelijk aan dat, het-

welk na het veelvuldige gebruik van fterke koffij wordt

waargenomen. — Dit gevoel van opgewektheid , door

velen waargenomen (*; en eene foort van koorts voort-

bren-

(*) Merard in FRORiRP Notizen aus dem Geblete der Natur-

und Ileilkunde. B. VI, S. 304. Elliotson, Medico Chirurgical

Transactions 1824. Vol. XII. P. II. Caventou in macendie /o«r-

«tf/, etc. p. Êö. HolU Maatschappij t. a. pi. bl. 14» 15» 4Ö, 104.

GÜM-
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brengende, moet dus als een meer algemeen verfchijnfel

gehouden worden, en wordt op de volgende wijze door

eenen ongenoemden fchrijver befchreven (*) : „ Spoedig

j, na derzelver gebruik gevoelt men eeiie aangename

„ warmte in de maag , die zich weldra als dralen naar

„ de overige werktuigen verfpreidt, de pols verheft

„ zich , er ontftaat eene ligte uitwafeming en alle verrig-

„ tingen fchijnen met nieuwe veerkracht te worden uit-

„ geoefend. Wordt de gift van deze bereidingen ver-

„ (terkt , zoo volgen daarop de volgende verfchijnfelen ,

„ in het midden van het gastrifche Itelfel ontftaat

„ eene hitte , die niet dan langzaam vermindert ; wordt

„ derzelver gebruik voortgezet , zoo ontftaat er droogte

„ en hitte in den mond , de adem neemt eenen dierlijken

„ reuk aan , de tong wordt wit geelachtig en aan hare

„ fpits vormen zich roode papillen, in den flokdarm ont-

„ ftaat een gevoel van toeknijping, dat na het doorflik-

„ ken van prikkelende zelfftandigheden toeneemt ; vermin-

„ dering van eetlust, dorst, winden, herhaalde opris-

„ pingen , warmte der huid en vooral der handen , op

„ welker oppervlakte violetroode vlekken verfchijnen , en

„ niet zelden hardnekkige verftopping zijn derzelver be-

„ geleiders , waarbij de pis , als zij koud wordt , een

„ geelachtig wit afzetfel vormt en het aanzien heeft van

„ troebele karnemelk. Deze toeftand, die uit het mis-

„ bruik dezer bereidingen ontftaat , moet als eene foort

„ van

GÜNTHER in HUFELAND Joumal der Pr» Heilk. 1825. Dec. S. 14,

22, 140. Supplementheft» 1825. S. 96—98, en B. 61. St. 6, S. 140.

Herschel in Allgem» Med» Annalen 1826. S. 771.

(*) Holl. Maatschappij t, a. pi. bl. 91.
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„ van vergiftiging worden befchouwd, die door planten-

„ kost en ziiurachtige verdunnende dranken moet over-

„ wonnen worden." (*)

Hoe oplettend ik ook geweest ben, om deze aan de

ƒ. chin, toegefclireven wordende verfchijnfelen bij ande-

ren en bij mij zelven (als hebbende eenige reizen, om

er de proef van te nemen, van 36—48 gr. alle uren 4

gr. genomen,) waar te nemen, zoo is het mij even

min als bailly, strating, de Groninger geneesbeeren

en vele anderen , gelukt , deze uitwerkfels der /. chin.

te befpeuren, althans niet zoo onderfcheiden als boven

befchreven. Bailly , offchoon 100 gr. /. chin, ingeno-

men hebbende , heeft geene opwekking bij zich zelven

kunnen befpeuren. (f)

Eenige malen nam ik waar, dat de zieken en ook ik

zelf, onder het gebruik van/, chin» ^ door fuizing in

de ooren , verminderd gehoor en ligte kloppingen in ver-

fchillende deelen van het hoofd werden aangedaan. Dr.

NYHOFF (§) zegt ook menigvuldige malen bij anderen en

bij zich zelven te hebben waargenomen , dat , na het ge-

bruik van 20—30 grein, het gehoor moeijelijk werd,

hetgeen echter door de fomentationes Smuckeri fpoedig

werd weggenomen. Ook strating (^) heeft deze klop-

pin-

(*) Dat de s. chin, niet narcotisch is, zoo als fommigen meen-

den, blijkt uit de proeven van magendie t. a. pl.p. 84. Wittmann,

HolL Maatsch, t. a. pi. W. 12, en aldaar bl. 97. Elliotson 1. c.

Ct) E. M. BAILLY, Traite anatomico-pathologique , etc. p. 424.

ACKER STRATING, Diss, Ctt, p. I35.

(§) Nyhoff, specimen Med. inaug, exhibens ohservationes de

Epidemia Groningana, Gron. 1827. p. 63.

C?) ACKER STRATING 1. C. p, I37.
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pingen in het hoofd en dit geruisch in de ooren duidelijk

waargenomen. Deze aandoening was veelal van zoo

weinig belang, dat dezelve gccnc bijzondere behandeling

vorderde,

Eenigen klaagden na het gebruik van /. chin. , over

een gevoel van hitte binnen in den mond , op de tong

en lippen , welke deelen rood en met uitftekende roode

puntjes bezet waren, misfchien gelijk aan die, waarvan

wiTTMANN rhclding maakt; dezelve verdwenen na 2 of

3 dagen van zelve (*).

De verbazende zwakte en kwijnende toedand , waar-

door de zieken na de onderdrukking der koorts , ook

door de chininc , zich zeer langzaam herhaalden , moet

geenszins aan het geneesmiddel , maar aan de boosaardig-

heid der koorts zelve worden toegefchreven , waardoor dik-

wijls zoo fpoedig het levcnsbeginfcl uitgebluscht werd en

eene verbazende uitputting der levenskrachten plaats had.

Deze zelfde verfchijnfclen waren ook zeer algemeen in

vorige epidemiën en ook in die van 1820—22 door

BAiLLY waargenomen , waar ook deze zwakte zoowel

onder het gebruik der kina als der chinine werd be-

fpeurd. Overigens fchijnen de verfchillende verfchijnfc-

len , die fommige na. het gebruik di(tx chinine mcenen

waargenomen te hebben, meer aan de idiofyjwrafie^ ge-

(leldheid des lijders. Haat der ziekte, enz. moeten toe-

gefchreven worden. Gevoelige en prikkelbare geftellen

zullen zeker door dit middel het (lerkst aangedaan wor-

den , hoewel ik dit zelden heb kunnen befpcuren. Het

gc-

C*) AcKER sTRATiNo , Diss, cU, p. 137, 138 , die dezelve voor

eene foort van fpruw houdt.
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gevoel van opgeblazenheid en benaauwdheid , hetwelk dit

zout , voornamelijk wanneer het in den paroxysmus ge-

geven is , verwekt , fchijnt te weeg gebragt te worden

door eene worfteling der koorts tegen dit middel.

Om van alle vooroordeelen vrij te worden , leze en

vergelijke men met de onze, de epidemie van 1820—22,

door BAiLLY waargenomen , waarin hij de f. chin, , al-

thans in den beginne, niet heeft kunnen gebruiken (*),

en men zal daaruit zien , hoe flecht het in onze epide-

mie zou gefteld geweest zijn , indien wij de ƒ. chin, ge-

mist en de kina hadden moeten gebruiken.

Vele fchrijvers daarentegen, die hunne waarnemingen

over de ƒ. chin, hebben in het licht gegeven , vermee-

nen fteeds waargenomen te hebben , dat de lijders , na

het wegnemen der koorts door de ƒ. chin. , ongeloofelijk

beter, veel meer opgeruimd van geest werden, een

veel beter kleur en goeden eetlust kregen, het oordeel

fcherper , de verbedding levendiger werd , dat , terwijl

zelfs bij fommigen een decoct, cort, peruy, de maag

bezwaarde, de /. chin, geen het minfle ongemak ver-

oorzaakte, en ook onder deszelfs gebruik de lloelgan-

gen fteeds zonder eenige moeite plaats hadden , en dat

door het gebruik der /. chin, alle ligchaamsverrigtingen

{functiones) herfteld werden (f). Bakker zag fteeds ,

dat , van het oogenblik van het ophouden der koorts ,

de herftelden zich ten minfte eenige dagen lang volko-

men
(*) Bailly, 1. c. p. 407.

(t) C. H; k ROY, Waarn,y gedaan met de f, chin, Amft. 1822,

bl. II, 20, 21 , 22, 23, 25. Desruelles, Journal Universel des

Sgiences Médicales, Nov. 1821, p. 137. Bailly, Révue Médicale,

1827. Fevr. p. 182. Banga, bl. iio. Thtssen, bl. 55. Stratino,

Diss, Cit, p. 139.

z
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men wel bevonden , nog over cenig gevoel van zwaarte

of onopgeruimdheid klaagden. Ook meende hij meermalen

op te merken , dat dit en andere overblijffelen der ziekte

gevolgen waren van het geheel achtergelaten of te fchaars

gegeven of niet lang genoeg aangehouden gebruik der

chinine (*). Bailly , die de /. chin, in zeer groote

giften gaf 5 zegt (en met mijne ondervinding overeenko-

mende) alleen door dit middel de nadeelige gevolgen der

koorts te hebben kunnen voorkomen. Thuessink ,

THYSSEN 5 BANGA , POPKEN , en alle andere fchrijvers

,

die de /. chin, in 1826 rijkelijk hebben toegediend, be-

tuigen haar alle met groot nut gebruikt te hebben , en

verklaren, dat derzelver rijkelijk gebruik geene de minfte

nadeelige gevolgen had, en dat integendeel menig zoo-

danig lijder zich verbeeldde, na haar gebruik gezon-

der te zijn , dan vóór de ziekte.

Mijne eigene ervaring omtrent dit middel heeft mij

overtuigend geleerd, dat in 1826 de hevigheid en kwaad-

aardigheid en voortdurende werking der ziekte, doch

niet het gebruik der ƒ. chin. de oorzaak geweest is van

de menigvuldige naziekten en den kwijnenden toeftand der

reconvalescenten , en dat alleen onkundigen alle deze

bezwaren tegen het gebruik van dit middel kunnen aan-

voeren. Ongelukkig is het , bijaldien een geneesheer

zulke vooroordeelen tegen een zoodanig vermogen van

de chinine voedt , want alsdan is zulks en voor zijne

patiënten en voor zijne eigene gelukkige praktijk hoogst-

nadeelig.

(*) De Volksziekte, bl, 29.
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V. H O O F D S T U K.

ZIJN ER ERGENS VOLDOENDE EN GENOEGZAAM HERHAAL-

DE WAARNEMINGEN 5 DAT ^ IN SOMMIGE GRADEN OF

TIJDPERKEN DER ZIEKTE , HET GEBRUIK VAN DEN

KOORTSBAST NUTTIGER DAN HET CHININE-ZOUT GE-

WEEST IS ?

Wanneer wij onze eigene ondervinding en die van an-

deren raadplegen , vinden wij , dat de /. Mn. in vele

opzigten , boven de gewone bereidingen van de kina , te

verkiezen is.

In alle koortfen , waar het , wegens de korte tus-

fchenpoozingen , of derzelver hardnekkigheid , of kwaad-

aardigheid, er op aankomt, om de koorts fpoedig te on-

derdrukken ; daar , waar men de zieken niet de vereischte

hoeveelheid van den bast kan doen gebruiken of binnen

krijgen ; waar de koortfen , voor het gebruik van de ki-

na zelve , niet willen fluiten ; waar de zieken er eenen

tegenzin in hebben en zich tegen haar gebruik ver-

zetten ; waar de kina drukking en bezwaar in de maag

,

braking , loop , krampen , verdoptheid , enz. , verwekt',

en dus moeijelijk , of geheel niet , verteerd kan worden ,

bij intermitterende aandoeningen van hoofd , borst of

buik , onderfcheidene pijnlijke , met tusfchenpoozende

koorts verwante , periodieke ongefteldheden , of zooge-

naamde vermomde koortfen ; bij lijders , bij welke men

inwendig geene geneesmiddelen kan binnen krijgen , bij

koortfen , vooral met ontfteking der maag verbonden

,

Z 2 bij
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bij kinderen , z wangeren , overal , waar de accesfen tel-

kens verergeren en Iieviger worden, en de indicatio v/-

talis^ de onderdrukking der koorts, dringend vordert,

kan en moet de /. ^^//?. boven de kina zelve gebezigd

worden.

Genoegzame proeven en waarnemingen leeren , dat

,

wanneer het er op aankomt de koorts te onderdrukken ^

de juiste hoeveelheid van het koortsverdrijvend beginfel

der kina te bepalen , men tevens, met de indicatio vita-

lis , aan andere aanwijzingen heeft te voldoen , in fom-

mige alledaagfche en hardnekkige derdendaagfche koort-

fen , in febres perniciofae , apoplecticae , foporofae ,

fyncopticae ^ cholericae^ dyfe?2tericaeyConvulJivae ^ ^nz,
^

en overal , waar men den koortsaanval veilig , ipoedig ,

zeker , en op eene gemakkelijke wijze wil en moet on-

derdrukken , de /. chiri, , om veelvuldige redenen , verre

boven de kina zelve te verkiezen is.

Dan , offchoon ook , federt de ontdekking der kina-

loogzouten , met de /. chin» zeer vele waarnemingen

en proeven gedaan en genomen zijn, haar uitftekend

nut in zeer vele gevallen bevestigd is , haar gebruik

,

vooral in de aan koortfen zoo rijke jaren 1826—1828,

zeer uitgebreid is geworden, zoodat men naauwelijks een'

plattelands-heelmeester zal vinden, die dezelve toen niet

in periodieke ziekten leerde kennen ; en , offchoon ook

fommige geneesheeren het gebruik van de kina, en der-

zelver andere bereidingen , verwerpende , zich alleen tot

de /. chin, meenen te kunnen en moeten bepalen , heeft

echter de ondervinding genoegzaam geleerd, dat de chi-

nine , in alle gevallen , den koortsbast niet kan vervan-

gen ; dat door het gebruik van den kinabast , in zijn ge-

heel ,
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heel , eene andere uitwerking wordt te weeg gebragt ,

dan door dat van deszelfs grondftofFen ; dat, hoe wezen-

lijk en uitlokkend ook (leeds het gebruik der chininc

wezen moge, dezelve toch niet in alle gevallen voor

den kinabast en deszelfs voorheen , en ook nu nog ge-

bruikelijke bereidingen , kan in de plaats komen , en dat

de kinabast , uit hoofde der eigenaardige menging der

gezamenlijke beftanddeelen , der looiftof , der aromatieke

ftof , der chinine , der cinchonine , hars , enz. , in ver-

fchillende andere ziekelijke toeltanden nog bijzondere en

eigendomm el ijke geneeskrachten bezit, welke niet in de

kina-loogzouten bevat zijn , en dat dus ieder der beide

middelen binnen deszelfs eigene grenzen behoort veror-

dend te worden.

In alle gevallen, waar men niet bij uitfluiting het

4toortsverdrijvend beginfel van den kinabast moet bezi-

gen , maar , waar men de kina , om deszelfs verwerken-

de, opwekkende, zamentrekkende , bederfwerende krach-

ten wil aanwenden , verdient , naar onze ervaring , de

eene of andere bereiding der kina , of de kina zelve

,

(zoo zij verdragen wordt) de voorkeur. (*3

Uit mijne in de laatfte 5 ofv6 jaren gehoudene aantee-

keningen , vermeen ik met zekerheid te hebben kunnen

opmaken , dat in de volgende gevallen de kina niet door

de

() Dat de f. ch'tn, alleen de koortsverdrijvende kracht der kina

bevat, en de kina alleen en voor zich niet alle krachten des kina-

bast bezit, zie men bewezen bij wittmann, Nat»Verh,yattde HolL

Maatfch. te Haarlem, D. XV, St. I,bl.3i. Thüessink, Geneesk,

Waarnemingen y 1828, bl. 228. Stratino, Diss. Cit, p. 19$, en

aldaar aangehaalde fchr^jvers.

Z3
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de /. chin. of andere kina-Ioogzouten kan worden ver-

vangen.

I. In gewone ligte niet ingewortelde , niet boosaardige

tusfchenpoozende koortfen.

Wanneer deze zuiver en niet gecompliceerd zijn , wan-

neer de fpijsverteringswerktuigen de noodige krachten

bezitten , om de kina in fuhjlantic te kunnen verteren ,

is dezelve boven de /. chin, te verkiezen , dewijl dit

laatfte middel , hoewel het fpoediger den paroxysmus

ftopt 5 niet alle die verfterkende en zamentrekkende

,

tonifche beftanddeelen der cort, peruv, bezit , en dus

niet zoo goed de recidiven , die veelal uit zwakte en

atonic ontftaan , kan verhinderen.

GiTTERMANN , in het eerfle verflag zijner waarnemin-

gen omtrent het genezen der intermitterende koortfen

door de /. chin, , meende de koortfen , die voor de kina

in zelfftandigheid niet Honden , door de /. chin, te kun-

nen wegnemen ^ en hierin oordeelde hij te regt. Na-

dere ondervinding leerde hem , dat dit middel fpoediger

den paroxysmus Itopt dan de kina zelve , dat zij in de

fehris apoplectica en cardialgica veel beter verdragen

wordt ; dan dat hij ondervonden had , dat zij , die de

ƒ. chin, gebruikt hadden, veel meer en fchielijker recidi-

veerden , dan andere , dXt den koortsbast zelven gebruikt

hadden. Hij verklaart dit ook daaruit , dat de f, chin,

étïi paroxysmus alleen wegneemt, maar, dat de recidi-

ven veelal uit zwakheid en atonie ontftaan , en deze

niet door de koortsverdrijvende krachten van de kina

kunnen weggenomen worden , maar door de andere ver-

(lerkende , en zamentrekkende tonifche beftanddeelen

;

zoo
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zoo dat hij ook altijd raadt , om , na het wegblijven der

koorts door de /. chin^ de kina zelve met andere verfter-

kende middelen naar omftandigheden aan te wenden. (*)

Dr. MiQUEL te Neuenhaus (f) ondervond ook , dat

,

hoe uitmuntend in de ziekte van 1826—27 de /. chin,

zich betoonde, men, om de recidiven voor te komen,

weg te nemen , of tot befluit der kuur , de genezing vol-

flrekt met de kina moest befluiten. Alle lijders, die al-

leen chinine gebruikt hadden , kregen veelal , na verloop

van 14 dagen, eene inilorting, niet juist van de kwaad-

aardige , maar veelal van eene tusfchenpoozende koorts

;

terwijl bij lijders , die de kina in zelfltandigheid , na het

gebruik der chinine , kregen , zulks flechts dan het ge-

val was , wanneer blijkbaar nadeelige invloeden op hen

gewerkt hadden , waaronder vooral misflagen in de dieet,

en het vatten van koude, moesten gerekend worden.

RaMATI , NIEUWENHUYS , THURSSINK , G. A. STRA-

TiNG , CS) en vele anderen , zagen ook , na de genezing

der koorts door chinine , menigvuldigere recidiven, dan

na de genezing door de kina.

De aan koortfen rijke jaren 1825—28 hebben mij over-

vloedig geleerd, dat, wanneer men op den duur kleine

hoeveelheden /. chin, gebruikt , de koorts dikwijls we-

derkomt 5 men telkens grootere giften noodig heeft , en

men

(•) Harless, Khein JVestph» Jahrhücher ^ Band XI, Heft 3,

S. 36—45*

(t) In HORN, Arch, f, Med, Erfahrung , 1829, Jan. und Febr.

S. 84.

(§) Ramati, in Repertoria Medico-Chirurgico di Torino, 1823,

p. loi. NiEUWENHugs , Verheterde bereiding, bl, 107. Thuessink»

t, a. pi. bl. 225. Stratino, Diss. Cit, p. 163—168.

Z4
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tnen daarvan zoo veel kracht niet ondervindt, niet zoo

veel beveiligd wordt tegen recidiven van de koorts , dan

wanneer men goede giften van de roode kina geeft, de-

zelve goed verteert , en langdurig genoeg gebruikt.

Na al de kwaadaardige vormen der epidemifche koorts

van i8a6
,

gaf ik , zoodra ik het wederkeeren van den

paroxysmus , en de complicatie der koorts door de /.

• chin, had weggenomen , de kina zelve , met aromatica

en amara , vooral met kalmus , valeriaan of flor. faL

ammon, , mart. , welke veel beter voor inflortingen be-

hoedden, en tevens meer verfterkten dan de kina-loog-

zouten (*). Ook in de naziekten der tusfchenpoozende

koortfen, wanneer deze, zoo als dikwijls plaats heeft,

de gevolgen van atonie en zwakte der vaste deelen , na-

melijk van het geheele lymphatifche en kliergeftel zijn,

die , door de koorts zelve , vooral door deszelfs lan-

gen duur en hevigheid, te weeg gebragt zijn gewor-

den ; b. V. het zwellen der voeten , geelzucht , verflop-

pingen der buiksingewanden , ilerk verzwakkend nacht-

zweet , enz. moet de kina , en niet de chinine gebezigd

worden. Deze moet , naar de natuur der kwaal 5 met

andere gepaste middelen verbonden worden, zoo als bij

geelzucht en verftoppingen met merc, dulcis , extr.

chelidonii en andere oplosfende middelen , bij zeer fterk

nachtzweet met aluin en mineraal-zuren.

Door het ruim gebruik der kina na de ziekte meen ik in

tus-

(*) Ook te Jeyer was om te verfterken niet de ƒ. chin,^ maar

wel de cort, peruv. zeer dienftig. Fricke, Bericht üher seine

Rgise, u, s. w, S. 38. — Richter, Specielle Therapie, Band X,

S. a88.
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tusfchenpoozende koortfen de verftoppingen en andere

kwalen , die anders een onmiddellijk gevolg derzelve zijn

,

het best te hebben kunnen voorkomen.

II. In het tijdperk der v^ederherflelling (^ftadium recon-

valcscentiae) van alle (vooral in 1826 plaats gehad

hebbende) ziektevormen.

De eigendommelijke bittere Imaak der chinine^ en de

omdandigheid , dat zij in hareoplosfing iets zamentrekkends

verraadt, deed wel niet ten onregte bij onderfcheideneprak-

tifche geneesheeren de gedachte ontdaan, dat deze zelfdan-

digheid , als tonisch verderkend middel, in het algemeen met

voordeel de plaats zou kunnen vervangen van den kina-

bast en bijzonder van deszelfs extract. Dan , eigene onder-

vinding leerde ons overtuigend , dat alleen daar de chi--

nine als tonisch verderkend middel te pas komt en nut-

tig is, waar groote zwakheid van den zieken en vooral

belangrijke asthenifche doornisfen der fpijsverterings-

krachten en geneigdheid tot buikloop aanwezig zijn , en

waar noch de kina , noch derzelver overige praeparaten

door den lijder verdragen kunnen worden ; dat de kina-

loogzouten daarin met de bittere middelen , b. v. extr.

cent, min, , carduus bened, , gentian , cascarillae , enz,

overeenkomen , dat zij wel het vermogen hebben , ver-

flapping der fpiervezelen te genezen en de fpankracht

(tonus) derzelve te herdellen , doch zij oefenen deze

werking bijna uitfl uitend op de fpiervezel van dat or-

gaan 5 met hetwelk zij het naast in aanraking komen

,

en dus op die van het darmkanaal , zonder voor het

fpiergedel in het algemeen vele werkzaamheid te toonen.

Dezelve zijn daarom insgelijks meer lokale roborerende

geneesmiddelen voor het darmkanaal , dan algemeene voor

Z 5 het
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het geheele fystema irritabilis ^ en zijn daarom ook

voornamelijk dienftig, waar het darml^anaal in het bij-

zonder aan musculaire zwakte en atonie lijdende is ,

zoo als in de reconvakscentie na gastrifche en pituiteufe

koortfen , bij de toevallen van dyspepfie en fl echte fp ijs-

vertering , bij den aanleg en het aanwezig zijn der ftatus

ptuitofus 5 enz. , terwijl zij tegen de toevallen van alge-

meene zwakte en verflapping van het fpiergeftel , in de

fcorbut , bleekzucht , chronifche
, paralytifche haemor-

rhagiën , enz., te onwerkzaam zich betoonen, en de

kina zelve, blijkens de ondervinding, in de algeheele en

volkomene vereeniging van hare beftanddeelen met regt

als het eerfte permament roborerend middel mag be-

fchouwd worden. Indien wij tevens op de duurte van

de chinine acht geven , zal het niet gemakkelijk in de

bovengenoemde gevallen de anders nu gebruikelijke mid-

delen verdringen (^),

Nadat men in alle gevaarlijke vormen en fecundaire

toevallen der ziekte van 1826 door de /. chin, de koorts

had weggenomen, en men door het nog eenige dagen

voortgezet gebruik der chinine^ afgewisfeld met aroma-

tica en amara , de fpijsverteringswerktuigen zoodanig

verfterkt had, dat de lijder de kina konde verdragen,

was

()Dat door het gebruik van den kinabast in zyn geheel eene an-

dere uitwerking wordt voortgebragt, dan door dat van deszelfs

grondftoffen, fchynt reeds ten gevolge van de analogie der waarge-

nome uitwerking van andere loogzoutachtige zelfftandigheden (b, v.

de emetine, morphine, enz.) verwacht te moeten worden. Zie

Holl, Maatsch. t. a. pi., bl. g6, in de noot. Trommsdorff,

Journal der Pharmacie, Theil III, St. II, S. 660. Niemann, in

nvwELAVD Journal , 1824, Mai, S. 107,
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was dezelve als verderkend middel verre boven de/, chin,

te verkiezen.

Had de ziekte den vorm van febris gastrica , dan

was 5 nadat deze complicatie door gepaste middelen was •

weggenomen, de kina, doch alsdan in extract of af-

kookfel met fpecerijachtig bittere middelen vermengd,

boven de chinine verkiesfelijk , om de zwakte der on-

derbuiksingewanden en de daaruit voortfpruitende onge-

fteldheden weg te nemen of voor te komen.

Wanneer de gastrifche verfchijnfelen door de koorts

zelve onderhouden werden , of aan zwakte en werke-

loosheid der ingewanden moesten worden tocgefchreven

,

was de kina, in verband met andere gepaste, eenigzins

prikkelende of ook wel ontlastende middelen , zeer dien-

ftig en verkiesfelijk (*).

De kina was insgelijks beter dan de ƒ. chin, in de

herftelling na 'zinkingkoortfen , en vooral in zenuw-

koortfen. In deze blijft de kina , vooral in de latere

tijdperken der ziekte (in de febris adyfiamica of asthe-

nica^ (leeds het kostbaarfte middel, vooral in verbinding

met excitantia volatilia ^ aromatifche, maagverfterkende

middelen. Zij geeft aan de organifatie de verloren gegane

doffen en de behoorlijke vastheid weder terug , neemt

het gebrek aan behoorlijke reactie weg, vermeerdert de

innerlijke vitaliteit en verhoedt de terugvallen. Overigens

maakt zij , als verfterkingsmiddel , (leeds het befluit der

kuur van iedere zenuwkoorts uit, dewijl door de wer-

king

C*) Vergelijk Bijdragen van pru^js van der hoeven, logger,

enz. D. Il, St. I, bl. 54 volgg» J. banga, Verhandeling ^ bl. 139,
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king der ziekte zelve (leeds eene groote menigte (tot

verloren gaat,

III. Bij rotachtige koortien.

Wanneer in 1826 de koorts met buik- en persloop,

roosachtige ontftekingen der ingewanden, geelgekleurde

huid , ontlasting van flinkende (tofFen , troebele urine

,

fpoedig wegzinken der krachten
,

gebrek aan werkdadig-

heid der natuur tot herftelling , bloedvloeijingen , bluts-

vlekken en andere colliquative , rotachtige verfchijnfelen

vergezeld was , moest men , offchoon er toen veelal irri-

tabeh zwakte en toevallen van prikkeling aanwezig wa-

ren 5 niet de ƒ, chin, , maar wel de kina zelve geven

,

verbonden met bedarende , krampftillende middelen , va-

hrian ^ fcrpentaria^ mofchus ^ extr, hyoscyami ^ kam-

fer , een ruim gebruik van mineraal-zuren en wijn ; uit-

wendig geestrijke waschwaters en veficatoria^ hoogstnut-

tig 5 hoewel ook deze niet altijd den dood konden hoeden.

De kina , naar de verfchillende gevallen met het regte

adjuvans verbonden , is (flechts weinige gevallen uitge-

zonderd, b. V. bij zeer groote zwakte der maag en van

het darmkanaal, en daar, waar een hooge graad van

asthenie plaats heeft , als wanneer men vooraf door an-

dere gepaste middelen aan de maag en darmbuis eene

genoegzame maat van werkingsvermogen moet trachten

mede te deelen , om de werkzame beftanddeelen van de

kina te kunnen uittrekken en asfimileren,) dikwijls ge-

durende het ganfche verloop der ziekte en in de recon-

valescenüc verre weg het hoofdmiddel in rotkoortfen,

hetwelk, bij uitnemendheid, bederfwerende , tezamen-

trekkende, colliquatie verminderende, opwekkende, aan-

houdend verfterkende , de innerlijke vitaliteit vermeer-

de-
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derende krachten in zulk eene Iiooge mate vereenigd be-

zit , als dit noch de /. chin, , nocli eenig ander middel

vermag.

Toen in 1826 de rheumatifche en nerveufe koortfeh,

door verzuim en verkeerde behandeling fomwijlen een'

rotaclitigen aard aannamen , hielp geene chinine , maar

wel de kina zelve. Wanneer de krachten verdwijnen

,

de pols klein , ras , week , de urine waterachtig , dun ,

bleek , de fpraak langzaam en onduidelijk , de tong;

droog , zwartachtig fidderend , de oogen mat , tranend

,

de oogleden nederhangend zijn; in één woord, wanneer

er gebrek aan prikkelbaarheid en werkeloosheid in het

ligchaam aanwezig is , en waar opwekkende j verfterken-

de middelen noodig zijn, kan de kina door geen ander

middel vervangen worden (*),

IV. In uitterende koortfen.

In de zoogenaamde feb ris heettea , lenta , phthifes

nervofa , tabes dorfalis , marasmus , even als in veler-

lei verzwakkingen des ligchaams , die niet uit aanmerke-

lijke verftoppingen ontftaan , uitteringen , die door ver-

ettering van gewigtige deelen veroorzaakt worden , in de

reconvalescentie na flijmtering en vomica pulmonum ^ is

en blijft de kina fteeds eene der voornaamfte middelen,

vooral met flijmbevattende , voedende , echter niet ver-

hittende zelfflandigheden , en vervolgens met aromatica

en

(•) WiTTMANN in Holl. Maatsch, t. a. pi. bl. 30. Houzelot

'm Journal général de Médicine ^ 1822, Tom. LXXIX, p. 222, etc.

HuBNER in HORN u. s. w. Archtf f, Med, Erfahrungt 1827. Mai,

Junij. GuNTHER in hvfe^and Journal , Dec. 1825. S. 141, u.s.w.

,

en andere ftemmen hiermede volkomen overeen.
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en taalmiddelen verbonden; zij gaat uitnemend de te-

ringkoorts , die met genoemde omftandigheden veelal

vergezeld gaat, te keer, onderfteunt de krachten en ver-

betert de etter , wanneer deze van eene dunne , fcherpe

hoedanigheid is , en neemt de zwakte en flapheid der

aangedane deelen weg.

In uitterende ziekten , (lerke etteringen , in de recon-

valescentie na zware ziekten, bij groote verzwakking

der vezels , in gangraena en rotkoortfen fchijnt de zoo-

genaamde looiftof der kina wel voornamelijk werkzaam

van hetwelk de kina-loogzouten natuurhjk niets bevat-

ten (*>

V. In kwaadfappigheid of cachexie.

Bij deze vermag de chinine weinig of niets , de kina

daarentegen veel als voorbehoedmiddel tegen deze ziekte.

Bij de fcrophuleufe aangeborene en overgeërfde aanleg is

de kina boven ieder ander middel te verkiezen , en kan

hier gemeenlijk van den beginne af aan in menigvuldige

verbindingen toegediend worden.

Daar bij fcrophulae verwerkende adftringerende midde-

len, juist tegen de grondoorzaak derzelve , namelijk te-

gen de atrophie en zwakte van het fystema lymphati-

cum werken , blijft de kina hier (leeds het voornaam (Ie

en werkzaamfte middel, en met hetwelk de genezing

altijd moet befloten worden.

De kina past zoo veel te meer , hoe duidelijker eene

flap-

(*) Richter, SpecielU Therapie, B. X, S. 288. Zie over het

gebruik der fulph, chin. in hectifche koortfen niemann in hufe-

hAi^D Journal, Mai 1824, S, 107. Günther, aldaar , Dec, 1825,

S. ai—27. Holl, Maatsch, t. a. pi., bl. 103—107, 124. J. R. van

MAANEN, Diss. de S. Chin, 1823, p. 24, 49.
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flapheid der vaste deelen aanwezig is. Zij verdeelt

fcrophuleufe zweren en gezwellen en lost lymphatifche

gezwellen op, wanneer deze alleen gevolgen eener atoni-

fche organifatie zijn.

Gemeenlijk moet men ze door antispasmodica en re-

fohentia vooraf doen gaan , en wordt zij gevoegelijk met

vlugtig prikkelende, aromatifche, antispasmodifche , narco-

tifche middelen verbonden. Onontbeerlijk wordt zij bij

aanmerkelijke vermagering
, febris hectica , fterke ette-

ringen door fcrophuleufe gezwellen , cachectifche , fcor-

butieke gefteldheid.

Vooral ook was de kina en geenszins de ƒ. chin. nut-

tig in de verzwakking, die na het fcorbut overbleef.

Ditzelfde gevolg zag men ook in rachitis, — Magen-
die, GUNTHER , DOUBLÉ eu CALLOu vcrmeenen echter

in fcrophulae ook de ƒ. chin, niet zonder gevolg re

hebben aangewend (*).

Van maanen deelt een door van der kolk waarge-

nomen belangrijk geval mede , waar deze laatlle eene

meermalen terugkeerende hydrops ascites en anafarca

bij eene 5ojarige vrouw , met opzwelling der lever en

pijn in het xtgi^x-hypochondrium verbonden , waarbij zich

ook nog febris tertiana voegde , door zwavelzure chi-

nine met hydragogis ^ voornamelijk met oxymel colchioi

verbonden , volledig genas , zcodat de lijder , na een

op.

(JC) Formulaire pour la praéparation et Vemploi de plusieurs

nouveaux Médicamens, p. 90. Journal de Pharmacie^ Mars 1821,

p. 158. UuvELAüD ^ Journal , 1824, Jan. S. 138. 1825, Dec. S. 32*

Holl. Maatfcn, t. a, pi. bl, 113. Med, Chir, Zeitung, 1823, Band

III, S. 44. Révue Médicale, 1821, Mars, p. 221.
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oponthoud van lo weken , gezond het hospitaal ver-

liet (*).

In de waterzucht van 1826—27, die uit atonie en

verzwakkende oorzaken haren oorfprong nam , bevond

men de kina veel nuttiger dan de /. chin. , en naarmate

van het fterker gebruik van den koortsbast in deze wa-

terzuchten zag men dezelve fpoediger verdwijnen , vooral

wanneer er tevens pisdrijvende , verwarmende , verwer-

kende middelen (ijzer, gentian ^ gember, gaïanga^ pe-

permunt, digitalis ^ diosma crenata) gebruikt werden.

Ook in de waterzuchten , die door hevige en aanhou-

dende bloedvloeijingen en andere verliezen van fappen

,

eene flechte niet behoorlijk voedende dieet
,
groote zwakte

der fpijsverteringswerktuigen , vochtig klimaat , enz. ver-

oorzaakt worden , moet volftrekt de kina gebezigd worden.

De zwakte is hier altijd op eene flappe atonifche or-

ganifatie , voornamelijk van h^t fysthema lymphaticum,

gegrond. Kina geeft hier de organifatie die mate van

vastheid, kracht en zamenhang, welke vereischt wordt,

opdat de organen hunne verrigtingen behoorlijk volvoe-

ren kunnen.

Zij bewerken alsdan de radicale genezing , verhinderen

eene nieuwe verzameling van water, moeten echter

behoorlijk door de verteringswerktuigen kunnen bereid

worden.

VI. Bij vloeijingen (profluvia),

In alle chronifche, pasfive, paralytifche bloedvloeijin-

gen en bij de algemeene verzwakking, die na meer fthe-

nifche bloedvloeijingen overblijft , past de kina en niet

de

C*) Dhs, Med, pract, de s, chinini, p. 56 sqq.
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de chinine y ten einde de gezonkene energie van het

vaatgeftel wQg te nemen, de verflapping te beperken en

de contractie te bevorderen.

De kina en andere looiftof bevattende yegetabilia^y

die allengskens de contractie in de verflapte vaten, de

energie in het orgaan, waarop zij uitwendig worden

aangebragt, verheffen, komen bijna zonder uitzonderin-

gen bij alle hlennorrhaeen te pas , vooral daar , waar

,

benevens eene plaatfelijke blennorrhaea , de toevallen

van een algemeen zinken der fpierkracht, verlies van

veerkracht , enz. aanwezig zijn.

Ook bij loop en boord is .zij noodzakelijk , om de te

fterke ontlastingen, uit verzwakking ontftaande, en

daardoor verlorene krachten te herftellen. ' r

Alleen , wanneer , bij vloeijingen , de verflapping in het

lijdende orgaan eeneij al te hoogen graad bereikt heeft,

en daar, waar wij fnel werkende middelen noodig heb-

ben, pasfen beter geconcentreerde zuren. — Sommige

geneesheeren echter prijzen de ƒ. chin. als roborerencj

zamentrekkend middel in vloeijingen aan. Cominotto (*)

betuigt, daarmede eenen 32 dagen geduurd hebbenden

baarmoeder-vloed, en klokow (f) eenen hevigen aam-

beijen-vloed beteugeld te hebben , en Dr. huber meent

daarvan in jiuor alhus verligting te hebben gezien.

^GüNTHER (§) , WITTMANN (") , J- R. VAN MAA-

NEN

(*) Repertoria Medico-Chirurgico di Torino, Mart. 1823.

(f) HuFELAND, Journal t 1824, Juni. S. 129. Rust, Magazin

der gefammte Heilkunde, Band XVI, S. 118. B. XVIII, Heft i,

S. 116.

(5) HüFELAND, /o«r«<2/, 1825, Dcc. S. 21. Holl, Muatfch, bl.

103—108.

m Holl, Maatfch. bl. 30.

Aa
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NÊN (*) én STRATmG (t) verzekeren alle het (leeds

zónder blijkbaar gevolg gebezigd te hebben.

Ik zelve heb mij altijd veel beter bij een infufum van

feifti^j^iMlj warineer liulks verdragen werd, bij het kina-

^de? tïret kiineel bevonden ^ en ik houd mij ^ m\ on**

^irüiding, volkomen overtuigd , dat de chinine geens-

zi%è den naam van een ftiptisch geneesmiddel verdient,

eri' dat dê kina in deze gevallen veel meer vermag, en

#el Wegens zelfïlandigheden , welke in de loogzoutige

km'Ébëreidingen ontbreken.

VII. In zenuwziekten , vooral in de zoogenaamde as"

thenifche conviilfive ziekten.

\ In dé typifche regelmatig op bepaalde dagen en uren

aankomende epilepfien of andere zenuwachtige aandoe-

ningen , wanneer deze geheel en al febres larvatae zijn,

gebruike men de kina-loogzouten ; doch wanneer de

epilepfie^ uit eene groote llapheid en weekheid der vaste

declen , een cachectisch aanzien , in het algemeen groote

ligchaamszwakte ontftaat, is de kina een voortreiFelijk

middel, dat door geen ander kan worden vervangen.

Bij i5*^. y/V/^5-dans, wanneer dezelve door overmatige

verzwakking en atonic ontftaat, is ook kina onontbeer-

lijk. — Bittere middelen , kina en ijzer komen zoo veel

te meer bij St. vhus-^zn^ te pas , naarmate er meer

flapheid , vermagering en vermindering der organifche

masfa aanwezig is , en deze de krampachtige verfchijnfe-

len zelve fchijnen te onderhouden.^^ '

Tn hét algemeen, wanneer er pdète feënuwzwakte

(die

(t) Diss, Cit, p. 192-
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(die menigvuldig , na uitputtende affcheidingen van bloed,

zaad, lympha^ melk, enz., ontltaat) vermagering,

weekheid, flapheid der deelen , flappe atonifche zenuw-

organifatie en cachexU aanwezig zijn , is de kina , na

omftandigheden , met andere gepaste middelen (b. v.

antispasmodica cxcitantia) , indien dezelve verdragen

wordt , hoogstnuttig en onontbeerlijk (*).

In
"'I

(^) Sommige Geneesheeren echter meenen in dergelijke ziekten de

s, chin, met vrucht te hebben gebezigd. Houzelot genas daardoor

eene geregelde zeer bezwarende intermitterende hoofdpijn. Journal

général de M^dicine, 1822. Tom. LXXIX, p. 119, Spiritus in

RUST Magazin, li. XVll, p. 186, eene prosopalgia periodica.

Petroz, dezelfde ziekte, Med. Chir. Zeitung, 1823, B. II. S. 137.

B. III. S. 63. Band IV, 1855, Dec. S. 32. Elliotson, Sdmml,

auserles. Ahhandl, z. gebr, f, pract, Aertze, B. XXXI, St. 3, S.

473. Heyfelder by wittmann , t. a. pi. bl. 42. Dupré in ma-

GENDiÊ Journal de Phystologie experimentale ^ Tom, II, Avril et

Aöut 1822, p. 99, 194. Voorfchrift ter hereiding van eenige nieu-

we geneesmiddelen ^ bi. 38, 80 en 81. Neuman in hufeland /o«r-

««/, B. LVIII, St. 5, S. 107. PiEüAGNEL in Bulletin de la So-

ciété d^émulation. Paris 1822, Oct. Graefe und von walther,

Journal f. Chirurgie und Augenheilkunde , B. IV, Heft 4, Berl.

1823. Gerson und julius, Magazin, B. V, S. 269. Ribes in

FRORiEP Notizeny B. IV, N'*. 7, S. 112, en Journal Universel des

Sciences Medicales , 1822, Sept. p. 405. Magendie, Journal de

Physiologie expérimentale, p. 25. Schneider in nasse Zeit'

fchrift für die Antropologie, 1824. Heft 2, S. 406. Van der

KOLK bij J. R. VAN MAANEN, DiSS, Cit, p. 48. GUNTHER in HUPÉ-

LAUD Journal, 1825, Dec. S. 19, 20. Holl, Maatfch. t. a. pi. bl.

loi, iio—113. Deze allen hebben het met vrucht gebruikt; Ande-

ren echter hebben daarvan volflrekt geen nut in zenuwachtige aan-

doeningen gezien. Zie hupeland, /o«r««/, 1823. Dec. S. 139,140.

Marianini in omodei, Annali Universali di Medicina, Vol. XXIV,-

182a, Oct. Allgem, Med. Annalen, 1823, Jan. S. 85. WittmanN'
in Holl» Maatfch. r. a. pi., bl. 30. Strating, /)/jx. Cit. p. 185

—188.

V Aas
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, In vcrfchillende gevallen -van epilepfic ^ Si. vitus-düns

,

gezigtspijn en andere zenuwaandoeningen , heb ik be-

proefd wait de /. c/iifj. vermogt , dan het had fteeds

geenerlei goed gevolg , ten zij deze aandoeningen innig

met eene intermitterende koorts verbonden waren (zoo

als in 1826—27 dikwijls het geval was).

Indien de accesfen eenen bepaalden en duidelijk waar

te nemen typi^s intermlttens houden , korte tusfchen-

poozen hebben en tot de zoogenaamde febres intermit-

tentes lat'vatae behooren , is het een uitmuntend genees-

middel.

Hoe zuiverder zich de tusfchenpoozen tusfchen de

onderfcheidene aanvallen der ziekte te kennen geven, des

te eerder zal de aanvvending der ƒ. chin, te pas komen.

In het algemeen is, naar mijne ondervinding, dit ge-

neesmiddel in krampziekten minder nuttig , ten zij de-

zelve typisch, regelmatig, op bepaalde dagen en uren

aankomen en geheel en al febres larvatae zijn , waar-

toe misfchien ook het grootfte gedeelte der door de

fchrijvers vermelde gunftige gevallen geene verwerpelijke

bijdragen leveren ; weshalve ook richter , die eenige

dezer gevallen vermeldt , van gevoelen is , dat dezelve

niet anders dan vermomde koortfen geweest zijn (*).

VIIL

(*) Richter, SpecieHe Therapie ^ B. X, S. izSp. Dat ook de

kina in zulke gevallen geheel fpecifiek is, zie men bij medicus,

Gefchichte periodifcher Krankheiten^ Carlsr. 1754, S. 2.y6. Gul-

len, Anfangsgründe, B. III, S. 145., Werlhoff de febribus , p,

62.; J.\ FRANK in Med, Chir, Zeitung^ ^79^9 Th. II, S. 427. L5-

BENSTEiN LÖBEL, JVefeti utid Hetlung der Epilepfie. Leipz. 1818.

S, 309.



( 373 )

VIII. Bij gewigtige uitwendige verzweringen.

Hier is de koortsbast van een bijzonder nut , om de

krachten der lijders in fland te houden, eene goede ge-

fteldheid van den etter te bewaren , deszelfs opflorping

te beletten en de kwade gevolgen van de opllorping van

denzelven te verhinderen.

De koortsbast bezit voorzeker een zonderling eigen-

dommelijk ettermakend vermogen, waardoor dezelve in

het heet en koud vuur dikwijls een' bepaalden rand tus-

fchen het doode en levende verwekt, benevens eene

ruime etterwording, waardoor het eerstgenoemde van

het laatfte wordt afgefcheiden. Men ziet hieruit, waar-

om de koortsbast doorgaans van een zoo uitmuntend

nut is in gemelde toevallen , vooral onder de gedaante

van een afkookfcl , onder welke dat middel zoo veel

heilzamer werking doet , naarmate het geftel des lijders

losfer en flapper is.

Bij het doorleggen in rot- en andere koortfen, en

daardoor veroorzaakte werkelijke zweren, in kwaadaar-

dige bloedzweren , in werkelijk gangraena , bij kanker-

achtige gezwellen , is kina uit- eaJnwendig zeer dienftig.

Ik zoude gemakkelijk meerdere omdandigheden kunnen

opfommen , waarin de kina boven de /*. chin, de voor-

keur verdient (zoo als b. v. bij uitilagziekten , wanneer

deze van eene zenuwachtige rotachtige geaardheid, met

zwakte en krachteloosheid verbonden zijn, bij vario-

lae , morbilli , fcarlatina putrida , petechiae , urtica-

ria j miliaria , aphthae ,
pemphigus , - om of den rot-

achtigen opgelosten toefland der fappen of de terugblijvep-

de groote zwakte en het gevaar van uittering te keer te

gaan) , dan daar een ieder , in het oog houdende , dat

Aas ^c
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de /. chin, flechts het koortsverdrijvend beginfel der

kina bevat , terwijl de kina bovendien zamentrekkende

,

bederfwerende , verfterkende en het zenuwgeftel opwek-

kende krachten bezit, deze gevallen uit de analogie ge-

makkelijk zal kunnen opmaken , zullen wij dezelve , als

daarvan tot dus verre geene genoegzame ondervinding

hebbende, ftilzwijgend voorbijgaan. In het algemeen

nog aanmerkende , dat , waar men niet flechts de koorts-

verdrijvende kracht der kina alleen benoodigd heeft, maar

waar gebrek aan fpankracht {tonus) , prikkelbaarheid

,

levenskracht , ware zwakte van het organismus in het

algemeen , zwakte der vaste deelen , neiging der vloei-

bare deelen tot ontbinding en rotting plaats hebben, de

kina verre de voorkeur verdient, dat dus de kina op

den duur het beste antifeptisch tonisch verflerkend en

fpecifiek prikkelend geneesmiddel blijft, dat noch door

de chinine^ noch door eenig ander middel kan worden

vervangen.

Ter vermeerdering van de koortsverdrijvende eigen-

fchappen van het kina-afkookfel , heb ik mij , op raad

van s. STRATiNG (*) en c. j. nieuwenhüijs (f) , uit-

muntend bevonden door het water, hetwelk ik tot de

afkoking liet gebruiken met 2 fcrupels geconcentreerd

zwavelzuur op 8 oneen colatuur te verbinden.

Ook is het nuttig , met pelletier en caventou ,

veel water bij het koken te gebruiken , het weder koud

geworden afkookfel te filtreren en vervolgens te con-

cen-

(*) Scheikundige Ferh, over de Cinchonine en Quinine, bl. 98.

(t) yerheterde bereiding der Kinaloogzouten , bl. 111—117.
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centreren , dewijl men op deze wijze een minder troe-

bel, voor het gebruik minder onaangenaam afkookfel

verkrijgt , en nogtans de ganfchc werkzame kracht bijeen

heeft (*).

Ook was het in de epidemie van 1826 , ten einde de

prikkelende kracht en de verteerbaarheid der kina te

vermeerderen, vooral noodig, om dezelve met fpecerij-

achtige, vlugtig-prikkelende middelen, kaneel , kalmus

,

wijn , Valertan , ferpentaria , aetherea , foms ook

dix, acid, Halleri ^ tinct. Helenii^ ferri tartarifati ^

flor. fal. amm* martiales en dergelijke te verbinden,

terwijl men fteeds, wilde men de herftelling voorfpoedig

doen plaats grijpen, zorgen moest voor geregelde ont-

lasting en werkzaamheid der huid (f).

Uit het verhandelde blijkt dan : dat , hoe gewigtig

ook de ontdekking der kina-loogzouten zijn moge, zij

toch, in vele ziekten, wel niet de plaats der kina,

vooral in fuhjlantie^ zal kunnen vervangen, zoo als bij

groote verflapping der vezels , uitterende ziekten , flerke

etteringen , in de reconvalescentie na zware ziekten , in

gangraena , in rotkoortfen , en dat het zelfs bij de ge-

nezing der zoogenaamde koude koortfen door kina-loog-

zouten raadzaam is, tegen de nablijvende zwakte den

kinabast zelven te gebruiken. -^-t

In alle gevallen echter, waarin gevaarlijke toevallen of

dreigen of reeds aanwezig zijn , b. v. febris foporofae ,

apO'

C*) HolL Maatfch, t. a. pi. bl.95. Révue MédicaU^ 1827, Mai,

p, 194. G. A. STRATiNO, Dtss, dt, p. 96. HermbstSdt in HUFE-

hAüD Journalj B. LXIV, Heft 6, S. 56. . ^ ^, ,^ .^.^ ^ .

Ct) Banga, Ferh, over ie Epidem,, Zhktei hK %sgu A .' /.^
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apoplecticae , fyncopticae , cholericae^ dyfentericae^ hc-

mitritaeae ^ diipücatac ^ larvatae ^ locales.^ enz., moet

men, het zij de koorts tusfchenpoozend , remitterend of

aanhoudend is , volftrekt de ƒ. chin. , en wel in groote

giften 5 geven , dewijl het hier volftrekt noodzakelijk is

,

dat de koorts gefluit en daardoor de koorts voorgeko-

men worde , en dewijl het hier , daar de accesfen zich

dikwijls zeer fchielijk opvolgden en dikwijls geheel in

elkander liepen, moeijelijk , ja dikwijls geheel onmoge-

lijk was , zooveel kina in fubftantie in te brengen , als

noodig was, om het acces voor te komen of te doen

bedaren , terwijl de gevoeligheid der maag tevens eene

zoo groote dofis kina niet zou hebben kunnen verdra-

gen, maar dezelve aanflonds, door braking, weder zou

uitwerpen ; — daarenboven zou de complicatie der

koortfen tevens eene zoo groote hoeveelheid kina ver-

bieden ().

Men moest zich in alle die gevallen , waar het leven

van den lijder van het onderdrukken der koorts afhing

,

door niets van het gebruik der ƒ. chin. laten affchrik-

ken , doch dit middel, zoo veel mogelijk, met de an-

ders naar den aard der ziekte aangewezene middelen

trachten te vereenigen of af te wisfelen. Het eenigst

nadeel , dat men er ooit van ondervond , was , dat het

,

in het acces gegeven zijnde , foms de benaauwdheid en

misfelijkheid en in enkele gevallen de braking vermeer-

derde , terwijl de overige aandoeningen , die het fomwij-

len verwekte, fteeds van zoo weinig belang waren, dat

de-

C*) Vergelyk thuessink, Geneesk,H^aarn, 1828, bl, 220. Sasse,

Gedachten t bl. 59. Acker strating, Diss, Cit. § 46 sqq.
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dezelve geene bijzondere behandeling vorderden , veel

minder de /. chin. zouden contraindiceren. Nadat men

den aanval der koorts door de /. chin. genoegzaam be-

teugeld had , was het fteeds het raadzaamst , langzamer-

hand tot de gewone middelen en de kina over te gaan

of terug te keeren, dewijl de kina, ddor zijne meer ver-

llerkende kracht , en de herflelling en de verhoeding van

wederinflorting en de gevolgen of naziekten het best

voorkwam of genas ; — welke gevolgen meer aan het te

fchaarsch gebruik van verwerkende mJddelen en aan de

kwaadaardigheid der epidemie, dan aan het te overvloe-

dig gebruik der chinine of kina kunnen en moeten wor-

den toegefchreven.

Dan 5 offchoon ik ook uit mijne ondervinding in

kwaadaardige epidemiën , zoo als die van 18265 het bij-

na algemeen gebruik der chinine en kina kan aanprijzen

,

zoo is mij echter gebleken , dat , nu deze epidemie ge-

weken is en de interminentes weder veel goedaardiger

zijn , het minder gepast
, ja zelfs fomwijlen zeer fchade-

lijk is, om dezelve nu dadelijk door gemelde middelen te

willen beteugelen; — want zeker is het, dat de inter-

mitterende koorts meer of minder tot die ziektevormen

behoort , die een zeker verloop , een zeker aantal aan-

vallen maken moeten , zich ten deele door zich zelve ,

onder zekere critifche ontlastingen fcheiden en welker

ontijdige onderdrukking alsdan oorzaak wordt van vele

andere hardnekkige kwalen. Ook is het eene op her-

haalde ervaring gegronde daadzaak, dat dikwijls de gal-

achtige , flijmachtige , of in het algemeen gastrifche toe-

ftand , uit verftoppingen , v^ den buik afkomftige ziek-

ten , zelfs vele zenuwziekten , blijkbaar ligter genezen ,

wan-
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wanneer zij door eene tusfchenpoozende koorts ver-

gezeld zijn, en daarentegen hardnekkig, zelfs onge-

neeslijk worden, wanneer deze intermitterende typus op-

houdt. In zulke gevallen moet men in het algemeen

met fehrifuga voorzigtig zijn , welke voorzigtigheid dan

vooral bij de /. chinlne ^ als het werkzaamfle van allen

zijnde , bijzonder groot zijn moet.

Ad utilitatem vitae omnia conftlia factaquc

nostra dirigenda funt,

TACITUS.
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